
 

HORÁRIO DE 

DISCIPLINAS 
PPGCOM 02/2022 

 

Disciplinas Professor Dia / Horário 

Disciplina Obrigatória Mestrado / Doutorado 

Metodologia da Pesquisa em 

Comunicação 

Profs. Douglas Cordeiro, 

Laura Vilela e Rosana 

Borges 

   Segunda-feira 

14h às 17h40  

Optativas Mídia e Cidadania; Mídia e Cultura; Mídia e 

Informação 

 

Seminário de Pesquisa em 

Mídia e Informação II: ciência 

e gênero 

 
Profa. Suely Gomes 

 
Terça-feira 

14h às 17h40 

Mídia e Cultura: Processos 

comunicacionais e produção 

social de sentidos: a cultura 

como categoria mediadora das 

significações do mundo e da 

existência 

Profs. André Bonsanto e 

Ricardo Pavan 
  Terça-feira 
14h às 17h40 

Seminário de Pesquisa em 

Mídia e Cidadania II: 

comunicação, midiatização e 

cidadania em contextos digitais 

 

Profs. Magno Medeiros e 

Tiago Mainieri 

 

Quinta-feira 

08h às 11h40 

Seminário de Pesquisa em 

Mídia e Cultura II: 

fundamentos da pesquisa 

acadêmica e técnicas de 

construção do discurso 

científico   

 

Prof. Rodrigo Cássio 
Sexta-feira         

08h às 11h40 

 

*aulas presenciais na FIC   

 
 

 



 

 

 

EMENTAS: 
 

Metodologia da Pesquisa em Comunicação –  

A metodologia da pesquisa enquanto processo cognitivo. A ambiência qualitativa e 

quantitativa e suas decorrências. Do problema de pesquisa, da amostra, da coleta e da análise de 

dados. O discurso e o conteúdo comunicativo enquanto campo de pesquisa. Justificativa, 

Objetivo geral e objetivos secundários (Questão problema central), Hipóteses; Delimitação do 

tema; Marco Teórico e Metodologia. O que são metodologias de Coleta, Análise e Produção de 

texto. A tecnologia como suporte nos processos de coleta e análise. Metodologias da Pesquisa: 

Pesquisas Quantitativas - Tipos e Instrumentos; Pesquisas Qualitativas - Tipos e Instrumentos; 

Teorias da Amostragem; Análise de Conteúdo; Análise de Evocações; Análise de Discurso; 

Análise de Discurso Crítica; Análise Dialógica do Discurso; Análise de Similitude; Discurso do 

Sujeito Coletivo; Hermenêutica da Profundidade; Análise Fílmica; A triangulação. 

 

 

Seminário de Pesquisa em Mídia e Cidadania I – Comunicação, midiatização e 

cidadania em contextos digitais 

        A perspectiva comunicacional no contexto da sociedade midiatizada, a partir de seus 

aspectos teóricos. A comunicação em rede e sua articulação na construção da cidadania e da 

democracia. Os horizontes da cidadania comunicacional. As dimensões teóricas e empíricas e 

perspectivas metodológicas para a análise da midiatização no contexto digital. A interface 

Comunicação, cidadania e direitos humanos. Mídia e espetacularização da violência. 

Ciberativismo e movimentos sociais. Comunicação pública e divulgação científica na Era Digital. 

Discurso de ódio, redes sociais e guerras híbridas. Políticas públicas e direito à comunicação. 

 

 

Seminário de Pesquisa em Mídia e Informação II: ciência e gênero  

Discussões teóricas conduzidas a partir do binômio Ciência e gênero.  A primeira parte da 

disciplina é voltada para a compreensão da ciência como construto sócio-histórico; os modos de 

fazer ciência (modo 1, modo 2, tríplice hélice, ciência aberta e ciência cidadã) e o produtivismo 

na ciência (por que publicar?). No segundo momento dedica-se esforços para a distinção 

conceitual entre sexo e gênero e como a ciência constrói os diferentes. O quarto movimento 

debruça-se sobre as críticas feministas à ciência, a questão da interseccionalidade e suas 

implicações para o fazer científico. Para concluir, apresentam-se estudos sobre as desigualdades 

de gênero na ciência. 

 

Mídia e Cultura: Processos comunicacionais e produção social de sentidos: a 

cultura como categoria mediadora das significações do mundo e da existência  

Estudos específicos de atualização e intercâmbio científico na área de comunicação e cultura. 

Estabelecimento de conexões teóricas e metodológicas com outros campos do saber, visando o 

aprofundamento das temáticas relacionadas a essa linha de pesquisa.  



 

Comunicação, cultura e sociedade: implicações e inter-relações. A afirmação do sujeito da 

comunicação e a produção cultural. Mediações culturais e processos de significação. Discursos 

comunicacionais, sentidos culturais e práticas sociais. A cultura nas Ciências Sociais. Cultura 

popular: sentidos e conceitualizações. As articulações entre o popular e o massivo nas mídias. A 

centralidade da cultura nos estudos da Comunicação. Mídias e identidades culturais.  

 

 

Seminário de Pesquisa em Mídia e Cultura II: Fundamentos da pesquisa 

acadêmica e técnicas de construção do discurso científico –  

Reflexão crítica sobre a estrutura dos produtos acadêmicos da pós-graduação, destacando a 

situação das áreas de humanidades e ciências sociais aplicadas. O equacionamento da 

fundamentação teórica com a pesquisa empírica. Tópicos de história e filosofia da ciência 

relevantes para as práticas atuais de investigação na universidade. Os limites do relativismo 

epistemológico e a importância da objetividade na comunicação do conhecimento. Diferenças de 

estilo na redação científica. Técnicas de definição rigorosa do problema de pesquisa. Técnicas de 

preparação para a escrita. Técnicas de argumentação consistente. Seminários de leitura e 

entendimento mútuo dos estudantes, direcionados para a crítica livre e propositiva dos projetos 

de pesquisa em andamento. 

 

 

 


