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EMENTA 
Métodos, técnicas e metodologias aplicadas à pesquisa em Comunicação. Redação científica. 
Publicação acadêmica. Apresentação oral de trabalhos científicos. Procedimentos de 
Qualificação e Defesa de dissertação/tese. 

 
 
Objetivo geral: 
Estudar as características do texto científico e orientar metodologicamente a elaboração do 
relatório para o Exame de Qualificação. 

 
Objetivos específicos: 
Discutir, a partir de questões teóricas, conceituais e metodológicas, a pertinência dos objetos de 
estudo à área de concentração do Póscom; 
Aprofundar os conceitos de métodos e técnicas de pesquisa aplicados aos projetos; 
Estudar sobre as características do texto científico, formatos e aplicabilidade em diferentes em 
eventos e periódicos científicos; 
Contribuir na elaboração do Relatório para o Exame de Qualificação e orientar sobre os 
procedimentos de qualificação e defesa de dissertação. 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
Unidade 1 – O projeto de pesquisa 

1. O projeto de pesquisa e sua coerência interna: da pergunta aos métodos e técnicas 
2. Distinções entre métodos e técnicas. 
3. Observação e diálogo sobre as metodologias aplicadas aos projetos 

 
Unidade 2 – Métodos e técnicas 

4. Revisão teórica de métodos e técnicas orientada às pesquisas. 
 
Unidade 3 – Redação cientifica 

5. Características formais da escrita acadêmica 
6. Estruturação de alguns formatos de trabalhos científicos: resenha, paper, artigo científico, 

dissertação e tese 
 
Unidade 4 – Produção científica 

7. Fontes complementares para a pesquisa bibliográfica 



8. Panorama dos periódicos científicos e dos principais eventos do campo da Comunicação 
Social 

9. Orientação para elaboração de artigo científico 
 
Unidade 5 – Relatório para a qualificação 

10. Procedimentos para elaboração do relatório para Exame de Qualificação 
11. Diálogo sobre o capítulo introdutório do relatório para qualificação 

 
 
METODOLOGIA DE ENSINO 

 Aulas síncronas (50%): aulas expositivas, debates, uso de recursos audiovisuais, 
discussão de textos lidos previamente; 

 Aulas assíncronas (50%): leitura dos textos indicados e realização de estudos dirigidos 
indicados como atividades complementares no cronograma; 

 
AVALIAÇÃO 

o Elaboração e entrega de estudos dirigidos indicados no cronograma; 
o Entrega de súmula do capítulo introdutório (todas as partes exceto referencial teórico), 

com ênfase na descrição e fundamentação metodológica; 
o Elaboração de artigo científico visando a submissão para publicação em periódico ou 

apresentação em evento. 
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