
 

  
COORDENAÇÃO DO CURSO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

PLANO DE ENSINO 

 

PROGRAMA (Ficha N
o
 2 – parte variável) 

 

Disciplina: Metodologia da pesquisa 

Código       OC017                                         Pré-requisito:  não tem 

Natureza: Semestral  ( x )                                            Anual: (    )  

 

Carga horária: Aulas teóricas: 30 

                          Aulas práticas: 00 

 Total: 30 

 Créditos: 02 

 

OBJETIVOS: 

 

Promover um espaço de discussão sobre as implicações teóricometodológicas 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 construção do projeto de pesquisa. 

 

 

PROGRAMA: 

 

1. Breve revisão da teoria do conhecimento: tipos de conhecimento, os paradigmas 

fundamentais, tipos de métodos, a pesquisa em comunicação. 

 

2. Tipos de pesquisa: quantitativa e qualitativa; quanto aos objetivos; quanto aos 

procedimentos utilizados. 

 

3. Técnicas de pesquisa e coleta de dados: estudo de caso, estudo comparativo, pesquisa 

bibliográfica, pesquisa-ação, pesquisa participante, pesquisa histórica; questionário, 

observação e entrevista. 

 

4. Análise e interpretação de dados: análise de conteúdo, análise de discurso, análise de 

enquadramento. 

 

5. O projeto de pesquisa: problema, objetivos, justificativa, revisão bibliográfica, corpus e 

metodologia, cronograma. 

 

6. Drops: raciocínio lógico; escolha do tema, o corpus e o problema de pesquisa; 

estruturação do trabalho; estado da arte;  citações, paráfrases e como referenciá-las; 

pesquisa de referências; o artigo científico; profissão: pesquisardor. 

 

 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS: 

 

Aulas expositivas, com utilização de recursos audiovisuais; leituras dirigidas com 

apresentação oral. 

 



 

FORMAS DE AVALIAÇÃO: 

 

O desempenho dos alunos será avaliado pelos seguintes instrumentos: uma prova de valor 

7,0 (oito), um trabalho em sala de valor 3,0 (três) e o projeto de pesquisa de valor 10,0 

(dez). 
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