
  

  
 COORDENAÇÃO DO CURSO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 

 

Disciplina:        METODOLOGIA DE PESQUISA 
Código:             HT017/OC017  
Curso:              Comunicação Social Jornalismo/ Relações Públicas/Publicidade 
e Propaganda. 
Pré-requisito:  Não tem  
Natureza:         Semestral  (  X  )                           Anual        (       )  

 

Carga horária: Aulas teóricas: 02 horas-
aula             
                           

 Total: 30 horas-aula 
 Créditos: 02 (quatro) 

 

OBJETIVOS: 
 Promover um espaço de discussão sobre as implicações teórico-

metodológicas da investigação científica; 
 Compreender a pesquisa como resultado de escolhas metodológicas; 
 Situar o projeto de pesquisa no processo mais amplo de investigação. 
 Oferecer subsídios para a contrução do projeto de pesquisa 

 

EMENTA:   Projeto de pesquisa: tema, problema, justificativa, objetivos, 
hipóteses/perguntas de pesquisa, variáveis, categorias analíticas, base teórico-
empírica, cronograma, orçamento. Pesquisa qualitativa e quantitativa. Técnicas 
de pesquisa e coleta de dados (estudos de caso, estudos comparativos, 
experimentação, simulação, pesquisa bibliográfica, análise de conteúdo, 
pesquisa-ação, pesquisa participante, pesquisa histórica, questionário, 
entrevista, observação, população e amostra). Análise e interpretação de dado. 
Relatório de pesquisa. 

 

1. A pesquisa científica. Características do conhecimento científico, principais 
referenciais teórico-metodológicos. Os paradigmas fundamentais nas ciências 
humanas. A pesquisa em comunicação. 

2. Pesquisa quantitativa e qualitativa: características, diferenças, conflitos e 
combinação.  

3. Tipos de pesquisa. Quanto aos objetivos (exploratória, descritiva, 
explicativa); quanto aos procedimentos utilizados (bibliográfica, documental, 
experimental, estudo de caso, pesquisa participante, pesquisa ação).  

4. Técnicas de pesquisa. Obsevação direta e indireta, questionário e entrevista. 
5. Tipos de entrevista: estruturada, semi-estruturada, grupo focal, grupo de 

discussão, história de vida. 
6. Análise e interpretação de dados: análise de conteúdo, de discurso, método 

documentário, análise de enquadramento.  
7. Estudos de recepção na América Latina. 
8. O projeto de pesquisa: instâncias e etapas.  
9. O objeto de pesquisa (tema, problema, questões de pesquisa). 
10. Objetivos e justificativa. 
11. Metodologia. 
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PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS:  
- Aulas expositivas, com utilização de recursos audiovisuais; - 
seminários/debates 
e leituras dirigidas com  apresentação escrita e oral. 

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO:  
 O desempenho dos alunos será avaliado pelos seguintes instrumentos: uma 
prova de valor 8,0 (oito), um seminário de valor 2,0 (dois) e o projeto de 
pesquisa de valor 10,0 (dez). Recomenda-se acompanhar livro sobre Normas da 
ABNT da UFPR, as quais serão exigidas nos trabalhos. 
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