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EMENTA 

 
Pesquisa no campo científico e profissional da Comunicação.  Projeto de Pesquisa.  Projeto do 
Trabalho de Conclusão de Curso. 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 Anteprojeto 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 um Projeto de Pesquisa, tanto voltado para 
confecção de Monografias,  quando de Produtos de natureza técnico-art íst ica;  
Finalmente, atendendo ao objetivo da disciplina, elaborar um Anteprojeto na área da Comunicação 
e da Cultura.  
 

METODOLOGIA  

 
Aulas exposit ivas;  
Apresentação de textos por meio de Seminár ios;  
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 
dos Anteprojetos;  
Exercícios práticos para realização em casa;  
Exibição de material  didático sobre as temáticas relacionadas com a 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: Anteprojeto de pesquisa.  
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 científ ico 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 científ ico na área da Comunicação? 
Por que e como devemos planejar o desenvolvimento de uma pesquisa científ ico-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  para produzir  especificamente para o Anteprojeto.  
O que é  pesquisa bibliográfica? Compreender para produzir  especif icamente para o Anteprojeto 
O processo da escri ta e a apropriação de ideias de outros autores,  ou seja,  a relação com o legado 
acadêmico-científico pré-existente:  Noções sobre Plágio.  
Leitura e Apresentação de Projetos elaborados por alunos que cursaram a disciplina COM 116 no 
semestre anterior para  troca de informações sobre o processo de confecção do Anteprojeto;    
Leitura de Monografias elaboradas por formandos da Faculdade disponíveis em: 
www.facom.ufba.br .  
 
Quarto Módulo  
Especial  ênfase na elaboração do Anteprojeto para o Trabalho de Conclusão de Curso(TCC):  
a)  Introdução e escolha do assunto;  b)  Objetivos;  c)  Fundamentação teórica de um problema de 
pesquisa e de um problema prático;  d) Delimitação da Questão, construção e apresentação de um 
problema; e) Justif icativa e  exposição de motivos de ordem teórica,  prática e pessoal para  a 
construção do Projeto; f)  Métodos e técnicas  de coleta e de análise de dados;  g)  Cronograma: 
inserção dos propósitos da pesquisa no tempo disponível;  h) Orçamento, exposição das  despesas 
previstas e indicação de custeio, se for o caso; i)  Construção das  fontes e bibliografia.    
 
OBS: A depender do grau de aproveitamento/desenvolvimento da turma, o conteúdo do 
Quarto Módulo poderá ser diluído, ou seja, ministrado ao longo dos três módulos anteriores.  
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