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Ementa e objetivos
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 raciocínio e os métodos deles derivados. O método da ciência. O papel dos
procedimentos, técnicas e instrumentos na metodologia. Tipos de método e de pesquisa em comunicação.
Passos para o desenvolvimento da pesquisa e para a elaboração dos projetos. Com foco nesse arco de
temas nucleares e tendo em vista a sua adequada contextualização, o Seminário abarcará explanações a
respeito das injunções históricas, político-culturais e institucionais e dos fundamentos teóricos,
epistemológicos e metodológicos implicados(as) no planejamento e desenvolvimento de pesquisas na área
de Comunicação. A conjugação desses fatores visa prover bases mais consistentes para a formação
dos(as) pós-graduandos(as) no que se refere à estruturação e consecução de seus projetos, em sintonia
com a história e com as características da área e, sobretudo, em afinidade com a Área de Concentração e
Linhas de Pesquisa do Programa, com destaque para a Linha 1, “Cultura e ambientes midiáticos”. O
planejamento do Seminário inclui dois módulos conexos: o primeiro se destina a explanações teóricas,
epistemológicas e metodológicas do docente; e o segundo, mais extenso, a apresentações, discussões
coletivas e acompanhamento dos projetos.
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