
Ciências da Comunicação e Estudos Culturais 
Seminários Doutorais 2018 – Universidade do Minho 

 

 
 

 

4ª sessão | Sala de Atos do ICS | 25 de maio | 10.00 - 12.00 |   

 

Tristan Mattelart is professor at the French 
Institute of the Press (IFP) of the University of 
Paris 2 and researcher at the Centre for 
Interdisciplinary Research and Analysis of the 
Media (CARISM). He edited various books in  
French on media transnationalization — "La 
mondialisation des médias contre la censure" 
(2002); "Géopolitique des télévisions 
transnationales d’information" (2016) —, on 
media and migration — "Médias, migrations et 
cultures transnationales" (2007); "Médias et 
migrations dans l’espace euro-méditerranéen" 
(2014) —, or on media piracy — "Piratages 
audiovisuels" (2011) —, and authored 
different chapters on these subjects for 
"Global Media and Communication", 
"International Journal of Communication", 
"Journal of International Communication" or 
"Javnost". 

 

ORGANIZAM: 

 CECS - Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade 

 DCC - Departamento de Ciências da Comunicação 



 

Workshop , 25 de maio, 14h30, sala de atos do ICS 
 

Grupos Focais e Triangulação Metodológica  

Prof. Doutora Rosa Cabecinhas (CECS/UMinho) 

 
Os grupos focais constituem um técnica de pesquisa qualitativa que tem sido 
amplamente usada em diferentes domínios de investigação e intervenção. Esta 
técnica é também designada com recurso a outros termos, nomeadamente 
“entrevista de grupo”, “grupos de discussão”, “grupos de foco”, “discussões de grupo” 
e “dinâmicas de grupo”. Neste seminário, a partir de exemplos práticos de pesquisas 
com recurso a grupos focais, serão abordados os seguintes tópicos: 

 Os grupos focais como técnica de investigação(-ação): breve perspetiva 

histórica 

 Os  grupos focais como técnica de pesquisa: limites e potencialidades  

 Grupos focais e desenhos de investigação multi-método 

 Recrutamento, organização e dinamização de grupos focais 

 Fases da realização dos grupos focais 

 Guiões de entrevista, materiais-estímulo, grelhas de observação e de análise 

 Aspetos éticos da investigação.  

 

Nota biográfica:  

Rosa Cabecinhas é docente e investigadora do Departamento de Ciências da 
Comunicação do Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho. É 
doutorada em Psicossociologia da Comunicação e atualmente é diretora do 
Programa Doutoral em Estudos Culturais. Coordenou diversos projetos de 
investigação, envolvendo equipas internacionais e interdisciplinares. Atualmente 
dedica-se principalmente às seguintes áreas de investigação: diversidade e 
comunicação intercultural, memória social, representações sociais, identidades 
sociais e discriminação social. 


