UNIVERSIDADE FEDERAL DA
BAHIA
FACULDADE DE COMUNICAÇÃO

PROGRAMA DE
COMPONENTES
CURRICULARES

COMPONENTE CURRICULAR

CÓDIGO

NOME DA DISCIPLINA

DOCENTE

COM 116

ELABORAÇÃO DE PROJETO EM
COMUNICAÇÃO

ANNAMARIA DA ROCHA
JATOBÁ PALACIOS

_________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________

T

CARGA HORÁRIA
P
E
TOTAL
68

T

MÓDULO
P

E

X

SEMESTRE VIGENTE
2018.2

EMENTA
Pesquisa no campo científico e profissional da Comunicação. Proj eto de Pesquisa. Proj eto do
Trabalho de Conclusão de Curso. Trabalhos monográficos de Conclusão de Curso. Experiência de
produção de arti gos e resumo. For mulação do problema de pesquisa ou problema prático no campo
da Comunicação. A disciplina deve cumprir a exigência pedagógica de habilitar os alunos à
realização de Anteproj eto de pesquisa para o Trabalho de Conclusão de Curso.
OBJETIVOS
Aproxi mar o(a)s estudantes, ainda que de for ma abreviada, de correntes que analisam os
processos de produção de conheci mento nas Ciências Sociais;
Aproxi mar o(a)s estudantes, ainda que de for ma abreviada, das principais análises
epistemológicas sobre a pesquisa na área da Comunicação;
Aprofundar seus conhecimentos sobre o text o acadêmico, seus pr odutos e for matos
representativos;
Apresentar modelos e processos de confecção de um Proj eto de Pesquisa, tanto voltado para
confecção de Monografias, quando de Produt os de natureza técnico-artística;
Final mente, atendendo ao obj etivo da disciplina, elaborar um Anteproj eto na área da Comunicação
e da Cultura.
METODOLOGIA
Aulas expositi vas;
Apresentação de textos por meio de Seminár ios;
Leituras de reconheci mento e debates sobre temáticas referentes a técnicas, domínios e produção
de conheci mento por meio da pesquisa realizada na Uni versidade;
Exposição das propost as individuais de pesquisa para o acompanhamento docente na for mulação
dos Anteproj etos;
Exercícios práticos para realização em casa;
Exibição de material didático sobre as temáti cas relacionadas com a disciplina.

AVALIAÇÃO

Pri meira avaliação: Pr ova Didática sobre conteúdos apresentados ao longo do pri meiro e segundo
módulos;
Segunda avaliação: Realização de Ati vidades referentes ao desenvolvi mento de cada proposta de
trabalho (pesquisa);
Terceira avaliação: Anteproj eto de pesquisa.
OBS: As três avaliações possuem valores distintos.
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 científico nas Ciências Sociais? Al gumas metodologias
características das CS.
O que é pesquisa Qual itativa (PQ)? Principai s métodos de construção da PQ.
Terceiro Módulo
O que é produzir conhecimento científico na área da Comunicação?
Por que e como devemos planej ar o desenvol vi mento de uma pesquisa científico-acadêmi ca na
área da Comunicação?
Como devemos planej ar uma pesquisa orient ada por um problema prático no campo da
Comunicação?
O que é pesquisa documental? Compreender para produzir especifi camente para o Antepr oj eto.
O que é pesquisa bibli ográfica? Compreender para produzir especif icamente para o Anteproj eto
O processo da escrita e a apropriação de ideias de outros autores, ou sej a, a relação com o legado
acadêmico-científico pré-existente: Noções sobre Plágio.
Leitura e Apresentação de Proj etos elaborados por alunos que cursaram a disciplina COM 116 no
semestre anterior para troca de infor mações sobre o processo de confecção do Anteproj eto;
Leitura de Monografias elaboradas por for mandos da Faculdade disponíveis em:
www.facom.ufba.br .
Quarto Módulo
Especial ênfase na elaboração do Anteproj eto para o Trabalho de Conclusão de Curso(T CC):
a) Introdução e escolha do assunto; b) Obj etivos; c) Fundamentação teórica de um problema de
pesquisa e de um problema prático; d) Deli mitação da Questão, construção e apresentação de um
problema; e) Justificativa e exposição de motivos de ordem teórica, prática e pessoal para a
construção do Proj eto; f) Métodos e técnicas de coleta e de análise de dados; g) Cronograma:
inserção dos propósitos da pesquisa no tempo disponí vel; h) Orçamento, exposição das despesas
previstas e indicação de custeio, se for o caso; i) Construção das f ontes 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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