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O objetivo desta ação de formação é explorar metodologias e métodos computacionais 

orientados às Ciências da Comunicação, através de diferentes técnicas de recolha e 

análise de dados digitais.  

Esta formação adota uma metodologia teórico-prática e divide-se em dois momentos: 

i) Breve introdução a métodos computacionais no campo das Ciências da 

Comunicação, com incidência nos media sociais; 

 ii) Introdução a técnicas e ferramentas de recolha, tratamento e análise de dados 

digitais.  

No final desta ação, espera-se que os formandos tenham capacidade para 

desenvolver projetos que envolvam recolha, tratamento e análises sistemáticas de 

conteúdos digitais recorrendo a conceitos, técnicas e ferramentas lecionadas na 

formação.  

 

Formadora: Inês Amaral, doutorada em Ciências da Comunicação. Investigadora do 

Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho. 

Professora Auxiliar na Universidade Autónoma de Lisboa e no Instituto Superior Miguel 

Torga. 

 

Duração total do curso: 15 horas. 

 

Datas e horários das sessões:  
Dia 20 de junho de 2016 (segunda-feira): das 14:00 às 20:00 

Dia 21 de junho de 2016 (terça-feira): das 09:00 às 13:00; das 14:00 às 18:00. 

 
Local: Sala 1.02. 

Faculdade de Artes e Letras da Universidade da Beira Interior (UBI), Polo I. 

Rua Marques de Ávila e Bolama - Covilhã. 

 

Número de participantes: 18 (limite máximo). 
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Programa 

 
1. Metodologias e Métodos Computacionais orientados às Ciências da 

Comunicação (4 horas)  

a). Introdução à Netnografia  

b). Conceitos de Social Media Analytics – textos, ações, tendências e pesquisas, 

práticas, relações, redes  

c). Princípios da Análise de Redes Sociais d). Big Data: trabalhar com bases de dados  

 

2. Técnicas e Ferramentas (12 horas)  

a). Ferramentas de recolha de dados em social media  

b). Utilizar bases de dados digitais  

c). Preparação dos dados para análise  

d). Trabalhar com softwares de análise: estruturas, medidas, métricas, análises 

quantitativas, análises qualitativas, análises mistas  

e). Ferramentas para representação e visualização de dados  

f). Design de projetos de investigação e triangulação metodológica: o que estudar? 

como estudar? como analisar? o que dizem os resultados?  
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