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Ementa geral: A disciplina deve fornecer condi                          projeto, para o 
desenvolvimento e                           a pesquisa, bem como dar elementos para 
                                                                                        
        -                                                                                   
                                                                                           
                                                         -                    
                                                                                   
                                                                            
                                   -                                                       
                                  . Finalmente, o aluno deverá estar                   
                                                                               
paradigmas qu                                                               
                                                     . 

Ementa específica: Elementos componentes de um projeto de pesquisa científica. 
Critérios epistemológicos na Comunicação. Principais paradigmas históricos formadores 
do campo. O processo de pesquisa: normas de apresentação da pesquisa e sugestões de 
desenvolvimento. Panorama de métodos utilizados no campo. Questões formais e 
requisitos dos diferentes tipos de produção científica: monografia, dissertação, tese e 
artigo. Principais bancos de dados. A divulgação científica.  

 
Programa: 
 
1) O projeto de pesquisa  

a) Os elementos componentes de um projeto científico e opções de estrutura da 
dissertação 

b) Levantamento bibliográfico e elaboração da justificativa 
c) A construção do objeto teórico e do objeto empírico 
 

2) Epistemologia do campo 
a) Principais paradigmas do campo 
b) Critérios de cientificidade na Comunicação 
c) Relação empiria, teoria e autoria 

 
3) A construção do método 



a) Dúvida e experiência 
b) A elaboração da questão e da hipótese 
c) Fundamentação teórica e sua aplicação analítica 
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