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Curricular Unit Qualitative research in forensic psychology

ECTS: 3 

Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver 

pelos estudantes): 

Objetivos: 

Transmitir conhecimentos teóricos e práticos acerca da metodologia qualitativa de 

investigação no contexto da psicologia forense, nomeadamente: 

1. Enquadramento paradigmático e histórico desta metodologia;

2. Aprendizagem teórica e aplicada das técnicas de recolha de dados:

observação, entrevista individual e de grupo focalizada;

3. Aprendizagem teórica e aplicada de alguns dos métodos de análise dos dados:

análise de conteúdo, análise temática e grounded theory.

Competências: 

- Enquadrar as particularidades e potencialidades da investigação qualitativa;

- Fundamentar a opção por uma metodologia qualitativa de investigação

mediante um problema concreto;

- Adequar e aplicar os métodos e técnicas de recolha de dados disponíveis aos

objetivos de investigação em psicologia forense;

- Desenvolver competências teóricas e aplicadas ao nível dos procedimentos de

recolha e análise qualitativa de dados e análise de conteúdo, com e sem recurso a

software (e.g., Nvivo9) e grounded theory.



Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the 

students): 

 

Objectives 

Provide theoretical and applied skills on qualitative research, in the specific field of 

forensic psychology, namely: 

1. The rationale of qualitative research, 

2. Theoretical and applied techniques for collecting qualitative data: 

observation, individual interview, and focus group, 

3. Theoretical and applied techniques for analyzing qualitative data: content 

analysis, thematic analysis, and grounded theory. 

Competencies: 

- To contextualize the particularities and potentialities of qualitative research; 

- To be able to justify the option for a qualitative research methodology for a s 

pecific research problem; 

- To adapt and apply the available data collection methods and techniques to 

forensic psychology research objectives; 

- To develop theoretical and applied competences for collecting (observation, 

individual interview and focus group) and analyzing qualitative data (content 

analysis, thematic analysis, and grounded theory), with the use of specialized 

software (e.g., NVivo9). 

 

Conteúdos programáticos: 

1. Questões conceptuais e enquadramento da investigação qualitativa 

1.1. Definição e características 

1.2. Qualitativa-quantitativa: dicotomia ou continuidade? 

1.3. Potencialidades e acesso a problemas da psicologia forense 

2. Planeamento, desenho e condução de investigações qualitativas 

2.1. Razões para optar por uma metodologia qualitativa 

2.2. Desenho e condução de um estudo 

2.3. Modos de investigação qualitativa 

 

 

 



3. Investigação qualitativa: técnicas e métodos de recolha de dados 

3.1. Observação 

3.2. Entrevista in dividual 

3.3. Entrevistas de grupo focalizadas 

3.4. Registos áudio/vídeo e fontes documentais 

4. Investigação qualitativa: métodos de tratamento, análise e interpretação de dados 

4.1. Análise de conteúdo 

4.2. Análise temática 

4.3. Grounded theory 

4.4. Uso de softwares 

5. Investigação qualitativa: questões de encerramento 

5.1. Redação do produto final 

5.2. Fiabilidade, consistência e validade 

5.3. Questões éticas e recomendações 

 

Syllabus: 

1. Conceptual issues and framework for qualitative research 

1.1. Definition and characteristics 

1.2. Qualitative-quantitative: dichotomy or continuity? 

1.3. Potentialities and access to forensic psychology problems 

2. Planning, design and implementation of qualitative investigations 

2.1. Reasons for choosing a qualitative methodology 

2.2. Design and implementation of a study 

2.3. Modes of qualitative research 

3. Qualitative research: techniques and methods for data collection 

3.1. Observation 

3.2. Individual interview 

3.3. Focus groups 

3.4. Audio / video records and documentary sources 

4. Qualitative research: methods for treatment, analysis and interpretation of data 

4.1. Content analysis 

4.2. Thematic analysis 

4.3. Grounded theory 

4.4. Use of softwares 



5. Qualitative research: closure issues 

5.1. Writing the final product 

5.2. Reliability, consistency and validity 

5.3. Ethical issues and recommendations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




