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Plano de Curso

Turma: DAC00245 - INTRODUÇÃO ÀS METODOLOGIAS DE
PESQUISAS (80h) - Turma: 01 (2020.1)

Horário: 2N1234

Pré-Requisitos: Não possui

Ementa:

Ementa:
As diferentes formas de conhecimento. Metodologias.
Demarcação científica. A construção do conhecimento
científico. Crenças e hábitos de raciocínio. Métodos de
raciocínio: abdutivo, dedutivo e indutivo. A dúvida, a
geração de hipóteses e a produção de conhecimentos. A
comunicação como forma de conhecimento. Comunicação
científica (artigo, monografia, resenha, paper), relatório de
pesquisa. A pesquisa como prática metodológica: das
explorações à fase sistemática. O investigador como
artesão intelectual: criatividade, sistematização de
impressões e perceptos, mapas mentais, vigilância e diário
de pesquisa.
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Metodologia de Ensino e Avaliação

Metodologia:

Aulas teóricas síncronas de estrutura expositiva e dialogada com leituras prévias e posteriores aos
encontros. Leituras assíncronas de textos científicos com exercícios de identificação das estruturas e dos
elementos componenciais de cada pesquisa. Movimentos assíncronos de pesquisa exploratória através
de meios e/ou ambientes virtuais para experimentação de técnicas e métodos de coleta de dados.
Exposições orais síncronas dos resultados alcançados. Exercícios assíncronos de levantamento
bibliográfico e produção de fichamentos já adequados às normas da ABNT. Recursos tecnológicos: aulas
síncronas via Google Meet e atividades assíncronas via SIGAA e e-mail institucional.

Procedimentos de Avaliação
da Aprendizagem:

Na primeira etapa da disciplina, que vale 100 pontos, os alunos e alunas devem ler as referências
bibliográficas com antecedência aos encontros em que serão abordadas, fazendo exercícios de
identificação das suas respectivas estruturas e, também, dos elementos que compõem cada uma. Na
segunda etapa, que também tem o valor de 100 pontos, os alunos e alunas realizarão movimentos
assíncronos de pesquisa exploratória através de meios e/ou ambientes virtuais a fim de experimentarem
o uso de técnicas e métodos de coleta de dados, apresentando em sala de aula os resultados
alcançados. Em seguida, os alunos e alunas deverão fazer levantamentos bibliográficos a respeito dos
objetos empíricos de referência que eles mesmos escolheram para depois produzirem fichamentos dos
textos científicos selecionados com formatação, citações e referências bibliográficas já adequadas às
normas da ABNT.

Horário de Atendimento: 18h

Cronograma de Aulas

Início Fim Descrição

08/02/2021 08/02/2021 Formas de conhecimento: empírico, popular, teológico, filosófico e científico

22/02/2021 22/02/2021 Introdução à metodologia da pesquisa científica

01/03/2021 01/03/2021 Métodos, técnicas e instrumentos científicos

02/03/2021 02/03/2021 Leitura assíncrona de referências bibliográficas com exercício de identificação das suas
estratégias técnico-metodológicas

08/03/2021 08/03/2021 Formas de comunicação científica, estilos de redação e suas características mais comuns

09/03/2021 09/03/2021 Leitura assíncrona de diferentes formas de comunicação científica

15/03/2021 15/03/2021 Problema e hipóteses da pesquisa

16/03/2021 16/03/2021 Leitura assíncrona de referências bibliográficas com exercício de identificação dos elementos que
compõem cada pesquisa

22/03/2021 22/03/2021 Linhas de contextualização, problematização teórica e rede de conceitos

23/03/2021 23/03/2021 Leitura assíncrona de referências bibliográficas com exercício de identificação dos seus conceitos
e referenciais teóricos

29/03/2021 29/03/2021 Pesquisa exploratória e descrição de impressões, perceptos, pistas e inferências

30/03/2021 30/03/2021 Elaboração assíncrona dos roteiros de pesquisa exploratória dos alunos e alunas

05/04/2021 05/04/2021 Testagem dos problemas propostos e construção do objeto de pesquisa

06/04/2021 06/04/2021 Realização assíncrona dos movimentos de pesquisa exploratória

12/04/2021 12/04/2021 Mapas mentais, processo criativo, vigilância epistemológica e manutenção do diário de pesquisa

13/04/2021 13/04/2021 Realização assíncrona dos movimentos de pesquisa exploratória

19/04/2021 19/04/2021 Métodos de raciocínio: intuitivo, dedutivo, indutivo e abdutivo

20/04/2021 20/04/2021 Realização assíncrona de levantamentos bibliográficos

26/04/2021 26/04/2021 Naturezas, abordagens e procedimentos de pesquisa

27/04/2021 27/04/2021 Elaboração assíncrona de fichamentos dos textos científicos selecionados pelos alunos e alunas

03/05/2021 03/05/2021 Tipos, fontes e formas de coleta de dados

04/05/2021 04/05/2021 Elaboração assíncrona de fichamentos dos textos científicos selecionados pelos alunos e alunas

10/05/2021 10/05/2021 Referências, citações e formatação de textos científicos segundo as normas da ABNT

17/05/2021 17/05/2021 Metodologias de pesquisa nas ciências da comunicação

Avaliações

Data Hora Descrição

29/03/2021 19h 1ª Avaliação

17/05/2021 19h 2ª Avaliação

Referências Básicas

Tipo de Material Descrição

Livro MALDONADO, Alberto Efendy et. al. (orgs.). Metodologias de pesquisa em comunicação: olhares, trilhas e
processos. . Porto Alegre: Sulina. 2011

Livro LOPES, Maria Immacolata Vassalo de (org.). Epistemologia da comunicação. . São Paulo: Loyola. 2003

Livro DUARTE, Jorge; BARROS, Antônio. Métodos e técnicas de pesquisa em comunicação. . São Paulo: Atlas. 2005
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Referências Complementares

Tipo de Material Descrição

Livro TRIVIÑOS, Augusto Nibaldo Silva. Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa quantitativa em
educação. . São Paulo: Atlas. 1987

Livro POPPER, Karl. A lógica da pesquisa científica. . São Paulo: Cultrix. 1993

Livro KUHN, Thomas. A estrutura das revoluções científicas. . São Paulo: Perspectiva. 1989

Livro DEMO, Pedro. Introdução à metodologia da ciência. . São Paulo: Atlas. 1987
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