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Ementa 
A disciplina objetiva dar subsídios para projetos de dissertações e teses em fase inicial de elaboração, com 
temáticas voltadas para os regimes de sentido das várias media em seus processos de construção, sejam 
verbais, gestuais, sonoros, visuais, cinéticos, audiovisuais, entre outros, a partir da conceituação da ciência 
e da pesquisa científica. De modo mais específico, abordará as teorias da comunicação e as teorias 
semióticas como arcabouço para descrever, analisar e interpretar a produção mediática. A disciplina 
apresenta a área de conhecimento da Comunicação, seu caráter inter e trans-disciplinar, suas interfaces e 
complementaridade com ciências afins, enfocando a questão dos paradigmas da pesquisa científica em 
Comunicação, com ênfase nas tensões entre paradigmas, com suas lógicas contextuais e textuais e 
discutindo as definições de "Regimes de Sentido", "Processos comunicacionais, "Linguagem", "Discurso". A 
disciplina organiza-se a partir da elaboração do estado da arte do tema eleito pelo discente a fim de 
subsidiar a construção do problema da pesquisa, delimitação de seu corpus, hipóteses explicativas, 
objetivos da dissertação ou tese, fundamentos teóricos  e metodológicos e bibliografia. Cada projeto 
discente de pesquisa será pensado em relação ao projeto investigativo do respectivo orientador, com o 
propósito de situar as investigações no contexto geral que a Linha de Pesquisa 1 abarca. Em várias etapas, 
o aluno construirá o seu projeto sob amplo debate acerca dos passos de sua elaboração pessoal. A avaliação 
será processual, com base nos seguintes quesitos: preparo de leituras, participação nas discussões em sala 
de aula e nos projetos da classe; redação final e apresentação do projeto de pesquisa que será desenvolvido 
no PEPGCOS. 
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