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Síntese da Talk: Eventos como o QUAL4Business são excelentes oportunidades para a troca de 
experiências e opiniões, enriquecendo dessa forma a nossa própria prática e perceção sobre os mais 
variados temas. Todavia, a organização de eventos pode compreender vários desafios, tais como: a 
procura por locais/espaços adequados e apelativos; a programação atrativa e variada; a constituição 
de um staff apto; garantir oradores de referência; assegurar a qualidade das apresentações; conciliar 
a boa realização do evento com os requisitos sanitários e de segurança (em eventos presenciais); entre 
outros. Esses desafios, intrínsecos à realização de qualquer evento, podem determinar o êxito ou 
insucesso do mesmo. Nesta apresentação pretende-se demonstrar, de forma prática, mas sistemática 
e rigorosa, como é possível implementar melhorias na organização de eventos, por meio de uma 
avaliação posterior (através da aplicação de inquérito por questionário aos participantes). No exemplo 
a apresentar, foram analisados dados de dois eventos internacionais promovidos pela Ludomedia: o 
Congresso Ibero-Americano em Investigação Qualitativa (CIAIQ - http://ciaiq.ludomedia.org) e o World 
Conference on Qualitative Research (WCQR - http://wcqr.ludomedia.org). Os dados reunidos dizem 
respeito aos eventos ocorridos entre os anos 2020 e 2022, tendo os mesmos sido analisados com 
recurso a software específico para a análise de dados qualitativos, neste caso o webQDA. A análise dos 
dados qualitativos, através a triangulação de dados descritivos com dados interpretativos, tem vindo 
a permitir à Ludomedia tomar decisões na melhoria dos eventos e assim incrementar a sua qualidade 
e fidelizar participantes. Espera-se, nas próximas edições, recolher outro tipo de dados que permitam, 
por exemplo, compreender como expandir os eventos, incluindo novos formatos, áreas de 
conhecimento e plataformas, bem como alcançar novos públicos e mercados. 

Tópicos: Tomada de Decisão; Eventos; webQDA; Avaliação da Satisfação do Cliente. 

Idioma de Apresentação: português 

Notas Biográficas:  

Fábio Freitas é doutorado em Multimédia em Educação, pela Universidade de Aveiro (Portugal) e tem 
mais de 20 anos de experiência na organização de eventos nacionais e 
internacionais. Na Ludomedia é um dos responsáveis pela coordenação do 
Congresso Ibero-Americano em Investigação Qualitativa (CIAIQ) e do World 
Conference on Qualitative Research (WCQR). Tem igualmente experiência na 
formação para a utilização de software de análise de dados qualitativos 

http://ciaiq.ludomedia.org/
http://wcqr.ludomedia.org/


 

  

(webQDA), sendo autor de um conjunto de capítulos de livros e artigos científicos sobre essa temática. 

 

António Pedro Costa é um dos investigadores do software de apoio à análise qualitativa 
webQDA (www.webqda.net), área em que tem publicados, em co-autoria, 
diversos artigos em congressos nacionais e internacionais e revistas, bem 
como capítulos de livros. É investigador do Centro de Investigação em 
Didática e Tecnologia na Formação de Formadores (CIDTFF), Departamento 
de Educação e de Psicologia, da Universidade de Aveiro e colaborador do 
Laboratório de Inteligência Artificial e Ciência de Computadores (LIACC), da 
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. As suas áreas de 

interesse contemplam a Investigação Qualitativa e Métodos Mistos. 

NOTA:  

• As Talks terão no máximo 30 minutos (20 minutos de apresentação + 10 minutos para perguntas e respostas); 

• Haverá tradução simultânea das sessões para português/espanhol/inglês. 

 

 

http://www.webqda.net/

