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EMENTA 

 

Pesquisa no campo científico e profissional da Comunicação. Trabalhos monográficos de Conclusão 

de Curso.  Experiência  de produção de art igos e resumo. Formulação do problema de pesquisa ou 

problema prático no campo da Comunicação. A disciplina deve cumprir  a exigência pedagógica de 

habil i tar  os alunos à realização de pesquisa para o Trabalho de Conclusão de Curso.   

 

OBJETIVOS 

Aproximar o(a)s estudantes, ainda que de forma abreviada, de correntes que analisam os processos 

de produção de conhecimento nas Ciências Sociais;   

Aproximar o(a)s estudantes, ainda que de forma abreviada, das principais análises epistemológicas 

sobre a pesquisa na área da Comunicação;   

Aprofundar seus conhecimentos sobre o texto acadêmico, seus produtos e formatos representativos;  

Apresentar modelos e  processos de confecção de Trabalho Final  (Artigo),  como requisito parcial  de 

aprovação,  tanto voltado para confecção de Monografias,  quan to de Produtos de Natureza Técnico-

Artíst ica; 

Finalmente, atendendo ao objetivo da disciplina, elaborar Trabalho Final  (Artigo) ,  na área da 

Comunicação e da Cul tura , como requisito parcial  de aprovação.  

  

METODOLOGIA  

 

Aulas exposit ivas;  

Apresentação de textos por meio de Seminários;  

Leituras de reconhecimento e debates sobre temáticas referentes a técnicas, domínios e produção de 

conhecimento por meio da pesquisa realizada na Universidade;   

Exposição das propostas individuais de pesquisa para o acompanhamento docente na formulação do 

Trabalho Final,  como requisito parcial  para aprovação na disciplina;  

Exercícios práticos para realização em sala e  em casa;  

Exibição de material  didático sobre temáticas relacionadas à disciplina.  

 

 

 



AVALIAÇÃO 

Primeira avaliação: Prova Didática sobre conteúdos apresentados ao longo do primeiro e segundo 

módulos;   

Segunda avaliação: Realização de Atividades referentes ao desenvolvimento de cada proposta de 

trabalho (pesquisa) ;    

Terceira avaliação: Trabalho Final (ARTIGO) como requisito parcial  de avaliação .   

OBS: As três avaliações possuem valores dis t intos.  

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

 

Primeiro Módulo 

O que é  ciência, teoria ,  métodos e técnicas?  

O que é  ciência pura? O que é  ciência aplicada?   

O que é  pesquisar? O que é  um problema de pesquisa? Como diferenciar um problema de pesquisa de 

um problema prático?  

 

Segundo Módulo  

O que é  produzir conhecimento científico nas Ciências Sociais? Algumas metodologias característ icas 

das CS.  

O que é  pesquisa Qual i tat iva (PQ)? Principais métodos de construção da PQ.  

 

Terceiro Módulo  

O que é  produzir conhecimento científico na área da Comunicação? 

Por que e como devemos planejar o desenvolvimento de uma pesquisa científico -acadêmica na área 

da Comunicação?  

Como devemos planejar uma pesquisa orientada por um problema prático no campo da Comunicação?  

O que é  pesquisa documental? Compreender  como produzir especif icamente para o Artigo.  

O que é  pesquisa bibliográfica?  

O processo da escri ta acadêmica (universitár ia;)   

O processo da escri ta e a apropriação d e ideias de outros autores ,  ou seja,  a relação com o legado 

acadêmico-científico pré-existente:  Noções sobre Plágio.  

Leitura prévia de Artigos elaborados por alunos que cursaram a disciplina COM 116 , no semestre  

anterior ,  para troca de informações sobre o processo de confecção do Trabalho Final;   

Pesquisa de TCCs elaborados por  egressos da Faculdade  de Comunicação, disponíveis no Repositório 

Insti tucional da UFBA:  https:/ /repositorio.ufba.br/ri /handle/ufba/501  

 

Quarto Módulo  

Especial  ênfase na elaboração de seções estruturais do Trabalho Final  (Artigo)  da discipl ina:   

a)  Introdução e escolha do assunto; Tema e problema de pesquisa;   

b) Objetivos  (gerais e específicos) ;   

c)  Justif icativa e exposição de motivos de ordem teórica, prática e  pessoal para a construção do TF.   

d) Fundamentação teór ica ;   

e)  Delimitação da Questão : apresentação e demarcação de um problema;   

   

 

OBS: A depender do grau de aproveitamento/desenvolvimento da turma, o conteúdo do Quarto 

Módulo poderá ser di luído, ou seja, ministrado ao longo dos três módulos anteriores.   
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