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Ementa:
Conceitos de ciência, teoria e pesquisa. O papel da teoria e da pesquisa no desenvolvimento da ciência. A
inserção da comunicação como área de conhecimento. Seu caráter inter e transdisciplinar e suas interfaces
e complementaridades com ciências afins. As distinções entre epistemologia, lógica e metodologia. Tipos
de raciocínios e os métodos deles derivados. O método da ciência. O papel dos procedimentos, técnicas e
instrumentos na metodologia. Tipos de métodos e tipos de pesquisa em comunicação. Passos para a
elaboração de projetos de pesquisa para o desenvolvimento da pesquisa. A proposta da disciplina é
auxiliar os alunos na elaboração dos projetos de Mestrado e Doutorado. Serão promovidas discussões
sobre o papel do projeto no processo de construção de pesquisas científicas e sobre temas relevantes para
a viabilização de tais projetos, como: definição de objeto, metodologia, imaginação e rigor. A disciplina
propiciará, ainda, uma discussão sobre a inserção das pesquisas no campo da Comunicação e, de modo
mais específico, nas áreas de concentração e linhas de pesquisa do programa de Comunicação e
Semiótica. Dar-se-á especial ênfase à adequação metodológica e bibliográfica das teorias à especificidade
espacial/temporal dos temas e objetos de pesquisa. Alguns dos objetivos: problematizar a noção de
ciência; discutir as especificidades espaciais e temporais do processo de produção de pesquisas
científicas; promover debate sobre as pesquisas particulares; discutir os aspectos estruturais que envolvem
o desenvolvimento de um projeto de pesquisa.
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