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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 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. 
 
Esta disciplina pretende discutir e apoiar os projetos desenvolvidos pelos 
alunos da linha de pesquisa II. Ela visa dar subsídios teóricos e práticos 
para que os alunos possam encaminhar seus projetos da forma a mais 
adequada possível, dentro da linha de pesquisa. Serão estudados os 
papéis dos procedimentos, técnicas e instrumentos na metodologia e 
estabelecidos os passos para a elaboração de projetos de pesquisa 
(tema, objeto, objetivos, justificativa, delimitação, corpus, metodologia, 
construção da bibliografia e do estado da arte).  
Cada aluno apresentará seu projeto e a classe construirá coletivamente 
as críticas a todos os projetos. O objetivo final do seminário é auxiliar 
na construção do projeto de pesquisa dos alunos, acompanhado pela 
discussão de todas as questões teóricas propostas. 
 
 



Avaliação: notas de seminários (peso 1) e do projeto final de pesquisa 
(peso 2).  
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