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Ementa: Preparaça�o de projeto de final de curso e aplicaça�o de teorias, me todos e te cnicas para 
seu desenvolvimento ou para a criaça�o de produtos audiovisuais e de pesquisa de interesse 
cientí fico na a rea.

Objetivo  Geral: Tratar  de  aspectos  teo ricos  e  formais  da produça�o  de pesquisas  e  produtos
audiovisuais. Conduzir reflexa�o sobre metodologia para subsí dio da produça�o de monografias e
estudos cientí ficos, assim como para dotar projetos de produça�o de produtos audiovisuais de
fundamentaça�o humaní stica.

Objetivos  Específicos:  Orientar  metodologicamente  o  planejamento  e  desenvolvimento  do
projeto de Trabalho de Conclusa�o de Curso (TCC).  Preparar etapas da pesquisa.  Informaço� es
gerais  sobre  as  normas  para  projetos  experimentais,  a  forma  de  desenvolve, -los  e  sua
apresentaça�o final. Refletir sobre o planejamento e a realizaça�o de pesquisas, sobre os modos de
legitimaça�o do conhecimento e das obras produzidas.

Unidade I – Pesquisa Cientí fica e Suas Questo� es Metodolo gicas.
1. O cara ter social  do conhecimento.  Estruturas sociais do imagina rio, das crenças e do

comportamento.
2.  Pesquisa, conhecimento e opinia�o – a pesquisa em cie,ncias humanas.
3.  O campo especí fico da pesquisa: pesquisa, pesquisadores e leitores.
4.  Constituiça�o do objeto de pesquisa. Do problema a5 s hipo teses.



5.  O problema metodolo gico dos fundamentos. Afirmaço� es e evide,ncias.
6.  Construindo a pesquisa.

Unidade II – Elaboraça�o do projeto de Trabalho de Conclusa�o de Curso.
1.  Escolha do tema e do tipo de trabalho.
2.  Modos  relacionais  com  o  objeto  de  pesquisa.  Tecnologias  da  raza�o  e  escolha  dos

instrumentos de coleta. Revisa�o bibliogra fica.
3.  Preparaça�o dos problemas e hipo teses.
4.  Construça�o e avaliaça�o crí tica dos fundamentos e argumentos do projeto.
5.  Normas te cnicas, organizaça�o editorial e de apresentaça�o. 

Metodologia:
Trata-se de disciplina em modalidade Remota – no contexto do EARTE.  Parte da disciplina con-
sistira  de leituras e estudos orientados, fundamento para discusso� es sobre a produça�o de conhe-
cimento a partir de reflexo� es metodolo gicas. Os textos estara�o disponí veis em pasta no google
classroom. A outra parte consiste na elaboraça�o de projetos – tanto de pesquisa, quanto de pro-
duça�o audiovisual -, acompanhados de orientaça�o individual. Sempre que possí vel sera�o usados
recursos  audiovisuais  para  exemplificar  temas  discutidos.  Como  recursos  sera�o  necessa rios:
acesso a5  internet, acesso a5  plataforma que organize ensino e tarefas e disponibilidade de tempo.

Critérios/Processo de avaliação da aprendizagem:
A avaliaça�o se concentrara  em:

1. Realizaça�o das leituras sugeridas, com acompanhamento de fichamento;
2. Realizaça�o dos trabalhos intermedia rios, em preparaça�o de um projeto final;
3. Participaça�o ativa nos debates;
4. Presença;
5. Realizaça�o do projeto de Conclusa�o do Curso.

Bibliografia básica:
BOOTH, Wayne C.;  COLOMB, Gregory G.; WILLIAMS, Joseph M.  A arte da pesquisa.  Sa�o Paulo:

Martins Fontes, 2008.
LAVILLE, Christian e DIONNE, Jean. A Construção do Saber. Manual de Metodologia da Pesquisa

em Ciências Humanas. Porto Alegre/Belo Horizonte, Artmed/UFMG, 1999.
SANTAELLA,  Lu cia.  Comunicação  e  pesquisa.  Projetos  para  mestrado  e  doutorado. Sa�o  Paulo:

Hacker, 2001.

Bibliografia complementar:
BECKER, Howard S. Segredos e truques da pesquisa. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2007.
BERGER, Peter L. e LUCKMANN, Thomas. A construção social da realidade. Tratado de sociologia

do conhecimento. Petro polis: Vozes, 1985.
LATOUR, Bruno. Reflexão sobre o culto moderno dos deuses fe(i)tiches. Bauru: EDUSC, 2002.
LOPES,  Maria  Immacolata  Vassalo. Pesquisa  em  Comunicação.  Formulação  de  um  Modelo

Metodológico. Sa�o Paulo, Loyola, 1990.
MARQUES, Aí da.  Ideias em movimento. Produzindo e realizando filmes no Brasil. Rio de Janeiro:

Rocco, 2007.
RODRIGUES, Chris. O cinema e a produção. Rio de Janeiro: DP&A, 2002.
SEVERINO, Anto, nio Joaquim. Metodologia do Trabalho Científico. 21ªed. Sa�o Paulo: Cortez, 2000.

Textos de perio dicos relacionados aos problemas abordados na disciplina.



Projetos desenvolvidos por ex-alunos.

Cronograma:
Aula 1:  Apresentaça�o do programa. Apresentaça�o da dina,mica dos encontros, crite rios de avaliaça�o, uso 
do sí ncrono e assí ncrono. Introduça�o geral ao tema da disciplina com destaque para a singularidade da 
produça�o cientí fica do conhecimento. Orientaça�o de tarefas para iniciar a escrita do projeto pretendido.

Aula 2: Pesquisa e pesquisar: a importa,ncia da pergunta e do na�o saber. Diferentes tipos de saberes e es-
pecificidade do conhecimento cientí fico.  A ideia de “teoria” e “me todo”. Textos: Por que perguntar? - de 
Keberson Bresolin; “O nascimento do saber científico” - de Christian Laville e Jean Dionne. Tarefa: escrever
um resumo sobre o trabalho pretendido.

Aula 3: Organizaça�o dos estudos. Pra tica da documentaça�o e coleta de dados. Diretrizes para leitura e in-
terpretaça�o de textos. Cie,ncias humanas e sociedade. Breve histo rico e interdisciplinaridade intrí nseca. 
Diviso� es disciplinares e complementares. Textos: capí tulos dos livros Metodologia do trabalho científico – 
de Anto, nio Joaquim Severino - e A construção do saber – de Christian Laville e Jean Dionne. Tarefa: iniciar 
coleta e revisa�o bibliogra fica relativa ao trabalho pretendido.

Aula 4: Constituiça�o do problema, a relaça�o com a problema tica, construça�o de hipo teses. Papel do co-
nhecimento inicial, conceitos e teorias; papel dos valores adotados e relaça�o desses com a discussa�o me-
todolo gica. Texto: capí tulo do A construção do saber – de Christian Laville e Jean Dionne. Tarefa: justificar 
a bibliografia adotada.

Aula 5: Construça�o “da pergunta” no sistema “Problema-Pergunta-Hipo teses”. Reflexa�o sobre temas e re-
flexa�o sobre a exequibilidade do trabalho proposto.  Escolha dos orientadores. Texto: capí tulo do A cons-
trução do saber – de Christian Laville e Jean Dionne. Tarefa: formular a pergunta, justificar com as hipo te-
ses.

Aula 6: A escrita. Requisitos lo gicos; demonstraça�o, raciocí nio. Uso de conceitos e formaça�o de juí zos. Di-
mensa�o pragma tica (ou “a quem se fala?”). Citaço� es. Noço� es de regras da ABNT. Textos: capí tulos dos li-
vros Metodologia do trabalho científico – de Anto, nio Joaquim Severino – e Como se faz uma tese? - de Um-
berto Eco. Tarefa: elaborar um primeiro esboço do projeto pretendido, com “introduça�o”, “justificativa” e 
“objetivos – gerais e especí ficos”.

Aula 7: Pausa – leitura e discussa�o dos projetos pretendidos. Orientaça�o para orientaça�o (sugesto� es).  O 
trabalho de orientaça�o. Prazos e construça�o de cronograma de trabalho. Texto: capí tulo do livro Metodo-
logia do trabalho científico – de Anto, nio Joaquim Severino – e entrevista com Howard S. Becker. Tarefa: 
elaboraça�o de cronograma de trabalho.

Aula 8: Temas. O campo da comunicaça�o e cruzamento de pesquisas possí veis. Pesquisas em trabalhos de
criaça�o. Texto: capí tulos do livro Comunicação e pesquisa. Projetos para mestrado e doutorado – de Lu cia 
Santaella. Tarefa: acessar site da ABNT e trazer du vidas para a aula seguinte.

Aula 9: Normas te cnicas e apresentaça�o dos projetos. Partes componentes de um projeto completo.  Tex-
to: Normas da ABNT.

Aula 10: A discussa�o metodolo gica e as camadas epistemolo gicas dos conceitos e paradigmas. Texto: ca-
pitulo de Pesquisa em comunicação – formulação de um modelo metodológico – de Maria Immacolata Vas-
salo Lopes. Tarefa: elaboraça�o do item “metodologia” do projeto.

Aula 11: Recapitulaça�o da construça�o dos projetos. Caso dos projetos de produça�o de obras. Lugar da 
pesquisa no universo da produça�o ficcional. Texto: capí tulo “Carta Aberta”, do livro O beijo de Lamurette –
de Robert Darnton. Tarefa: elaboraça�o de projeto de TCC completo – primeira versa�o.



Aula 12: Apresentaça�o e discussa�o dos projetos. Organizaça�o de assiste,ncia individualizada, com tarefas 
definidas por projeto. Tarefas: ajustar os projetos.

Aula 13: Apresentaça�o e discussa�o dos projetos. Textos contingenciais de acompanhamento pontual dos 
problemas detectados. Tarefa: ajustar o projeto.

Aula 14: Apresentaça�o e entrega dos projetos definitivos.

Aula 15: Devoluça�o dos projetos e encerramento do semestre.


