
 

 

SIGAA - Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas

UNIR - Fundação Universidade Federal de Rondônia
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Plano de Curso

Turma: DAC00265 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS
EXPERIMENTAIS E TCC (80h) - Turma: 01 (2020.1)

Horário: 5N1234

Pré-Requisitos:

( ( DAC01439 E DAC00240 E DAC00239 E DAC00242 E
DAC01441 E DAC00245 E DAC00250 E DAC00244 E
DAC00243 E DAC01449 E DAC01452 E DAC01456 E
DAC00247 E DAC00248 E DAC00246 E DAC01466 E
DAC00251 E DAC00252 E DAC00253 E DAC01457 E
DAC00257 E DAC00255 E DAC01463 E DAC00258 E
DAC00256 E DAC01475 E DAC00260 E DAC00261 E
DAC01470 E DAC00262 ) )

Ementa:

Ementa:
Métodos e técnicas de pesquisa científica. Procedimentos
técnicos e metodológicos de
preparação, execução e apresentação de pesquisa
científica. Etapas da pesquisa científica em comunicação.
Coleta, análise e interpretação dos dados. Partes
constituintes de um projeto de pesquisa. Elaboração do
projeto de monografia/pesquisa em jornalismo; e/ou
Elaboração do Projeto Experimental em Jornalismo (PEX).
Banca de arguição de projeto na finalização da disciplina.
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2222050 THALES HENRIQUE NUNES PIMENTA - 80h

Página 2



 
 

 

 

 

SIGAA - Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas

UNIR - Fundação Universidade Federal de Rondônia

PROGRAD - Pró-Reitoria de Graduação

DIRCA  Diretoria de Registros Acadêmico

Av. Pres. Dutra, 2965 - Centro, Porto Velho - RO, 76801-974

Metodologia de Ensino e Avaliação

Metodologia:

Aulas teóricas de estrutura dispositiva e dialogada com leituras prévias aos encontros. Discussão de
textos acadêmicos e produtos jornalísticos selecionados pelo professor como referências de trabalho dos
alunos e alunas. Exposições orais e debates coletivos dos projetos elaborados pelos estudantes.
Seminários avaliativos. Reuniões individuais com o professor responsável pela disciplina para
acompanhamento e orientação do trabalho de cada discente durante as etapas de construção dos seus
projetos de monografias e produtos jornalísticos experimentais.

Procedimentos de Avaliação
da Aprendizagem:

Nos processos de avaliação da disciplina os alunos e alunas deverão realizar: (1) exposições orais sobre
os projetos em elaboração com peso de 50 pontos; (2) debates coletivos sobre os projetos dos demais
colegas com peso de 50 pontos; (3) apresentações orais e escritas das versões finais de seus projetos ao
final da disciplina, valendo respectivamente 30 e 70 pontos. Para os casos de menor compromisso com
as atividades aqui previstas será agendada uma avaliação repositiva. Se as atividades da primeira ou
segunda etapa avaliativa da disciplina forem descumpridas, o discente acaba automaticamente
reprovado, visto que a reposição se aplica apenas às notas já obtidas que sejam inferiores a 60 pontos
ou, em último caso, às avaliações que tenham sido perdidas mediante justificativa prévia. No término do
semestre letivo, as notas um e dois serão somadas para o cálculo da média aritmética simples conforme
a qualidade dos trabalhos desenvolvidos pelos alunos e alunas. E o lançamento das notas finais será
realizado no Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) em tempo hábil para
atendimento dos pedidos de revisão na data e no horário que forem determinados pelo professor
ministrante da disciplina.

Horário de Atendimento:

Cronograma de Aulas

Início Fim Descrição

13/02/2020 13/02/2020 Exposição e discussão de possíveis projetos dos alunos e alunas.

20/02/2020 20/02/2020 Estruturas básicas que compõem um projeto de pesquisa.

27/02/2020 27/02/2020 Estruturas básicas que compõem o projeto de trabalho jornalístico experimental.

05/03/2020 05/03/2020 Delineamento dos objetos de pesquisa e das pautas de produção jornalística dos alunos e alunas.

12/03/2020 12/03/2020 Problema, hipóteses, objetivos e justificativa da pesquisa.

19/03/2020 19/03/2020 Tema, formato, suporte e gênero de produção jornalística experimental.

26/03/2020 26/03/2020 Identificação de falsos e verdadeiros problemas de pesquisa.

02/04/2020 02/04/2020 Problematização de pautas e práticas jornalísticas.

09/04/2020 09/04/2020 Roda de discussão e orientações individuais dos projetos desenvolvidos pelos discentes.

16/04/2020 16/04/2020 Exposições orais e debates coletivos sobre os objetos de pesquisa e as pautas jornalísticas dos
discentes.

23/04/2020 23/04/2020 Revisão dos problemas-objetos de pesquisa e das pautas jornalísticas da turma.

30/04/2020 30/04/2020 Elaboração orientada das justificativas de pesquisa e produção jornalística experimental.

07/05/2020 07/05/2020 Encontro de acompanhamento e orientação individual dos projetos desenvolvidos.

14/05/2020 14/05/2020 Linhas de contextualização, problematização teórica e estratégias metodológicas.

21/05/2020 21/05/2020 Roda de discussão sobre os métodos e conceitos propostos pelos discentes.

28/05/2020 28/05/2020 Definição das estratégias metodológicas e dos cronogramas de trabalho.

04/06/2020 04/06/2020 Encontro de acompanhamento e orientação individual dos projetos desenvolvidos.

25/06/2020 25/06/2020 Encontro de acompanhamento e orientação individual dos projetos desenvolvidos.

02/07/2020 02/07/2020 Apresentações orais e escritas das versões finais dos projetos desenvolvidos pela turma.

09/07/2020 09/07/2020 Deliberação de notas finais e apresentações repositivas de projetos.

Avaliações

Data Hora Descrição

16/04/2020 19h 1ª Avaliação

02/07/2020 19h 2ª Avaliação

Referências Básicas

Tipo de Material Descrição

Outros Regulamento e orientações gerais dos trabalhos de conclusão do curso de Comunicação Social (com habilitação
em Jornalismo) da Universidade Federal de Rondônia

Outros Manual de orientação para produção científica e projetos experimentais do curso de Comunicação Social (com
habilitação em Jornalismo) da Universidade Federal de Rondônia.

Livro SILVA, Gislene; KÜNSCH, Dimas; BERGER, Christa; ALBUQUERQUE, Afonso. Jornalismo contemporâneo:
figurações, impasses e perspectiva. . EDUFBA. 2011

Livro LOPES, Maria Immacolata. Pesquisa em comunicação. . Loyola. 2005

Livro LAGO, Cláudia; BENETTI, Márcia. Metodologia da pesquisa em jornalismo. . Vozes. 2007

Livro ECO, Umberto. Como se faz uma tese. . Perspectiva. 1995
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Livro BRAGA, José Luiz; LOPES, Maria Immacolata; MARTINO, Luiz Claudio. Pesquisa empírica em comunicação. .
Paulus. 2010

Referências Complementares

Tipo de Material Descrição

Artigo Metodologias de pesquisa em jornalismo: uma revisão histórica e perspectivas para a produção de manuais de
orientação

Livro SERRA NEGRA, Carlos Alberto. Manual de trabalhos monográficos de graduação, especialização, mestrado e
doutorado. . Atlas. 2003

Livro MELO, José Marques. Pesquisa em comunicação no Brasil. . Cortez. 1983

Livro DUARTE, Jorge; BARROS, Antônio (orgs.). Métodos e técnicas de pesquisa em comunicação. . Atlas. 2006

Livro BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. . Bertrand Brasil. 1989

Livro BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. . 70. 2009
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