
 

 
 

 

 DCP886 B4 (Pesquisa Qualitativa – Process Tracing)  
 

Professoras Responsáveis: 
Eleonora Cunha 
Professora aposentada do Departamento de Ciência Política da UFMG, doutora em Ciência Política (UFMG e estágio 
de doutoramento na Universidade de Coimbra), com mestrado em Ciência Política (UFMG). Bacharel em Serviço 
Social (UFRJ), Pós-Graduada (Especialização) em Políticas Sociais e Movimentos Sociais (UFPA) e Política Social 
e Serviço Social (UnB). Pesquisadora do Grupo MARGEM e do PRODEP, do Departamento de Ciência 
Política/UFMG. Membro da Associação Brasileira de Ciência Política (ABCP) e da Associação Latino-Americana de 
Ciência Política (ALACIP). Principais áreas de pesquisa e trabalho: teoria democrática, participação, políticas 
públicas, assistência social. 

 
Carmem Leitão 
Possui graduação em Psicologia (2004) e mestrado em Saúde Pública (2009) pela Universidade Federal do Ceará - 
UFC, doutorado (2017) e estágio pós-doutoral em Ciência Política (2019) pela Universidade Federal de Minas Gerais 
- UFMG. Tem experiência na área da saúde, especialmente em processos relacionadas à educação/formação em saúde. 
Desenvolve e possui interesse em pesquisas relacionadas ao Estado, Mercado e Políticas Públicas de Saúde; Gestão, 
Planejamento e Financiamento do SUS. É professora adjunta no Departamento de Saúde Comunitária da Universidade 
Federal do Ceará (DSC/FAMED/UFC). Coordena o Observatório de Políticas Públicas de Saúde (OPP-Saúde/UFC). 
É professora permanente e vice-coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública (PPGSP/UFC). 

 
Ementa: 
O process tracing tem sua aplicabilidade em estudos de caso em profundidade, situados espacial e temporalmente. Ele 
auxilia pesquisadores(as) na identificação de mecanismos causais, no teste do funcionamento de cada parte desses 
mecanismos e na compreensão das forças causais importantes para explicação de um fenômeno. Com isso, o próprio 
método tem sido submetido a testes e renovação, não somente gerando teorias, mas também as desenvolvendo e 
testando. 
Destinada àqueles que buscam introduzir-se na utilização do process tracing, a proposta do curso é abordar tanto os 
fundamentos que sustentam o método, relacionados ao debate acerca de pesquisas qualitativas, estudos de caso, 
causalidade e inferências, quanto apresentar os principais conceitos relacionados ao método, as suas variações, os 
tipos de inferências a elas relacionadas, bem como estratégias e técnicas que podem auxiliar na sua utilização. 

 
 

Carga-horária e número de créditos: 
15h, 1 crédito 

 
Período da Disciplina: 
04/10 a 08/10 

 
Formato: 
Síncrono 

 
Horário: 
14h às 17h 

 
Vagas disponibilizadas: 
20 vagas 


