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Ementa: O seminário busca discutir o papel da epistemologia e da arqueologia do 
conhecimento nas Ciências Humanas e, em particular, nas Ciências da Comunicação, 
esclarecendo o objetivo da teoria e da pesquisa no desenvolvimento da área. Com a 
inserção dos projetos discentes em cada Linha de Pesquisa do Programa, serão 
discutidos os passos para aprimoramento e aprofundamento dessas propostas de 
estudo no âmbito mais amplo da Comunicação como campo científico de saberes, 
enfatizando-se seu caráter transdisciplinar e suas interfaces específicas com ciências 
afins. Cada projeto será considerado com base nos seguintes itens: tema e estado da 
arte, objeto e corpus, problema de pesquisa, objetivos, hipóteses, justificativa, quadro 
teórico, metodologia, bibliografia e normas da ABNT. 
Para discutir tais temáticas dentro da Linha de Pesquisa (3) (Dimensões políticas na 
Comunicação) estudaremos as definições de “comunicação” nas várias teorias, tendo 
como pano de fundo o estatuto comunicacional no mundo globalizado-semiotizado. 
Discutiremos a ‘disseminação’ de marcas textuais (signos, discursos) e a transmissão 
de sentidos nos dispositivos comunicacionais, visando compreender como os 
poderes/biopoderes atuam de modo a propor modelizações identitárias e interacionais 
nos diversos contratos comunicacionais. Trata-se de compreender em cada projeto 
suas dimensões políticas tensivas em termos de horizontes de relação com a vida e o 
corpo na civilização tecnológica.  
Cada aluno apresentará pelo menos duas vezes seu projeto de pesquisa. Tais 
discussões no coletivo da classe não visam apenas construir individualmente os 
projetos de pesquisa, mas pensar a construção do coletivo da linha de pesquisa. 
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