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Ementa

Modelo para a elaboração, adaptação e validação de questionários baseado em três grandes pólos: procedimentos
teóricos, procedimentos empíricos (experimentais) e procedimentos analíticos (estatísticos). Tradução, adaptação e
validação de questionários estrangeiros. Técnica da tradução inversa (back translation). Variáveis latentes/construtos. 
Métodos estatísticos de validação de questionários. Noções básicas da Análise Fatorial. Principais aplicações da análise
fatorial e combinação com outras técnicas multivariadas. Pacotes estatísticos.

Existem vários modelos disponíveis para a validação de questionários. Pasquali (1999) apresenta uma proposta baseada
em três pólos: procedimentos teóricos, empíricos e estatísticos. O primeiro pólo envolve técnicas como análise semântica
dos itens, análise dos juízes, entrevista com pequenos grupos e entrevistas cognitivas. O polo empírico envolve o
planejamento da aplicação e a coleta da informação empírica. O pólo estatístico envolve procedimentos como Análise
Fatorial, consistência interna (coeficiente Alfa de Cronbach) e evidências de validade do instrumento.   

O processo de traduzir um questionário exige uma série de habilidades complexas relacionadas à linguagem, tradução,
diferenças culturais e adaptação e validação de instrumentos. Um exemplo de técnica importante é a tradução inversa
(back translation).

Objetivo

-Possibilitar uma maior compreensão sobre a elaboração, adaptação e validação de questionários, tendo como foco sua
aplicação na Educação.  

-Apresentar as etapas e procedimentos necessários para a construção de questionários.  

-Contribuir para a construção de uma leitura crítica e aplicada dos principais aspectos relacionados à elaboração de
questionários, incluindo vantagens e desvantagens do método.

Metodologia/avaliação

A metodologia consistirá em aula expositiva dialogada e discussões sobre a temática. Além do referencial teórico, serão
apresentadas diversas pesquisas que abordam a elaboração, adaptação e validação de questionários, incluindo
instrumentos estrangeiros. Por meio desses estudos empíricos, serão realizadas associações com experiências e
interesses de pesquisa dos participantes. Por fim, na parte de métodos estatísticos de validação de questionários, serão
apresentadas noções básicas da Análise Fatorial, assim como suas etapas e pacotes estatísticos (SPSS e R).

Nesse sentido, são resultados esperados após a participação no minicurso: 1) Planejar e implementar a aplicação de
questionários; 2) Conhecer procedimentos de tradução, adaptação e validação de questionários estrangeiros; 3) Adquirir
noções básicas sobre métodos estatísticos de validação de questionários, principalmente Análise Fatorial.

A avaliação será baseada na frequência, discussões e participações durante o minicurso. Também será realizada uma
avaliação do minicurso pelos participantes.   
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