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Ementa
Conceitos de ciência, teoria e pesquisa. O papel da teoria e da pesquisa no
desenvolvimento da ciência. A inserçaõ da comunicaçaõ 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 raciociń ios 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 comunicaçaõ .
Passos para a elaboraçaõ de projetos de pesquisa para o desenvolvimento da pesquisa.
Esta disciplina pretende discutir e apoiar os projetos desenvolvidos pelos alunos da linha
de pesquisa III, dando subsid́ ios teóricos e práticos para que os alunos possam encaminhar
seus projetos com clareza e coerência, dentro da linha de pesquisa. Seraõ estudados os
papéis dos procedimentos, técnicas e instrumentos na metodologia e estabelecidos os
passos para a elaboraçaõ de projetos de pesquisa (tema, objeto, objetivos, justificativa,
delimitaçaõ , corpus, metodologia, construçaõ da bibliografia e do estado da arte).
Cada aluno apresentará seu projeto e a classe construirá coletivamente as crit́ icas e
sugestões a todos os projetos.
Avaliaç ão: notas de seminários e do projeto final de pesquisa.
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