
 
 
 

PLANO DE ENSINO DA DISCIPLINA PARA O 
PERÍODO EMERGENCIAL REMOTO (PER) 

 IDENTIFICAÇÃO 

 
 
 
 

 
CARGA HORÁRIA 

 

Semestral: Semanal: 4 hrs 

 
60 

SV - Sala 
Virtual 

AV – Ambientes Virtuais DED - Dedicação do 
Estudante à Disciplina 

1h10 30 minutos 1h 40 minutos 

CRÉDITOS 
 

Contabiliza créditos? Sim Número de Créditos: 4 

Ementa: Organizando o conhecimento na Universidade: fichamento e referências; campos do saber 

científico: o campo da Comunicação na área das Ciências Sociais Aplicadas; portais de pesquisa: como 

pesquisar na internet; a importância do trabalho da iniciação científica: história e contemporaneidade; 

Métodos: bases lógicas e técnicas: tipos de pesquisa, amostragem, estudos de caso e outros; Noções de 

problema de pesquisa, revisão de literatura e marco teórico; etapas do projeto de pesquisa; diferenças 

entre artigo, ensaio e projeto.  

Método: Aulas expositivas, comentários sobre os assuntos e orientações (síncronos), pesquisas, trabalho 
redacional, leituras de textos e de materiais audiovisuais (assíncronos). 

 

Objetivos: Fazer saber ao aluno sobre formas de organização do conhecimento na Universidade, 
campos do saber científico, o campo da Comunicação na área das Ciências Sociais Aplicadas; portais de 
pesquisa; a importância do trabalho da iniciação científica; noções de método do trabalho científico; 
noções de problema de pesquisa, revisão de literatura e marco teórico; análises aplicadas a objetos 
empíricos de estudo na Comunicação. 

UNIDADE 

Conteúdo: 

1. Organizando o conhecimento na Universidade: fichamento e referências; campos do saber 

científico: o campo da Comunicação na área das Ciências Sociais Aplicadas; portais de pesquisa: 

como pesquisar na internet; a importância do trabalho da iniciação científica: história e 

contemporaneidade; noções de problema de pesquisa, revisão de literatura e marco teórico: 

construindo o trabalho final; 

U N IVE RSI D AD E FE DE R AL DE VI ÇOS A 
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

Disciplina: Métodos e Técnicas de Pesquisa em Comunicação Código: COM190 

Professor: Ricardo Duarte Gomes da Silva  

Número de vagas: Turma 1 = 20 (vinte), Turma 2 = 20 (vinte).  

 



2. Elaboração de um texto final individual (artigo, ensaio ou pré-projeto): escolha do tema, 

identificação do problema e questões da pesquisa; estrutura, etapas e estratégias; o texto; 

Métodos: bases lógicas e técnicas;  

 

Recursos: 
Textos digitais, aula síncrona no meet com apresentação de slides, chat do meet, email, power point, 

leituras, pesquisas, escritas de textos, consumo de material bibliográfico e digitais (webnários, 
palestras). 

 

Outras informações: 
 

✓ O material de apoio para leitura será disponibilizado no PVANet e 
no chat da aula síncrona.   

✓ O tempo dos momentos síncronos SV e assíncronos AV podem oscilar para mais ou para 
menos em virtude do tempo das OPs (Orientações Programadas), do nível de participação 
dos alunos nos encontros síncronos e do tempo dos webnários, filmes e palestras que podem 
ser agendadas. O DED se restringe às pesquisas em referências bibliográficas e virtuais; as 
leituras desses e outros materiais; e redação das tarefas da disciplina.    

✓ Os horários das aulas síncronas da T1 nos dias de feriado poderão ser utilizados à combinar 
com os alunos: dias 07/09, 12/10 e 02/11. 

✓ As aulas síncronas terão duração de 1h mínimo, podendo chegar a 1h20. Todas as aulas síncronas 
seguem o mesmo padrão: 10 minutos de espera para entrada na sala; 30 a 40 minutos de aula 
expositiva; 10 minutos para comentários sobre a aula; 10 minutos para dúvidas. Obs: Em alguns 
casos determinados pelo professor, o momento síncrono pode chegar a, no máximo, 1h40.  

✓ O controle da frequência será realizado em virtude da presença nas aulas síncronas no chat do 
meet todos os dias úteis durante o Período Especial Remoto. O aluno insere nome e sobrenome. 

✓ Orientações Programadas (OPs): as OPs só ocorrerão em momentos síncronos. Grupos de 11 
alunos serão selecionados para reuniões na sala da disciplina no meet. Serão 2 reuniões com 
presença obrigatória para conversa sobre os trabalhos, com duração mínima de 1 hora.  

✓ Uso de email e outras mídias: apenas, e somente apenas, o email ricardo.dgomes1@gmail.com  
servirá como canal de comunicação assíncrono com o professor, para envio dos pacotes de tarefas 
e mensagens com dúvidas pessoais de cada aluno. Será utilizado o PVANet e o Youtube para os 
momentos assíncronos. Todos os materiais do curso estarão disponíveis no PVANet ou no chat do 
meet.  

✓ Direitos autorais: será configurado crime de direito autoral e de imagem a captura de telas, 
gravação de vídeos ou de áudios de forma parcial ou integral DE QUALQUER CONTEÚDO DAS 
AULAS PARA PUBLICAÇÃO OU COMPARTILHAMENTO EM QUALQUER MEIO DIGITAL. Só será 
permitido fazer downloads e impressões; armazenar conteúdos das disciplinas EXCLUSIVAMENTE 
para uso pessoal do material no PVANet.   

✓ Colaborativo: bônus de +3pts para o aluno que indicar webnário ou palestra no Youtube, 
diretamente relacionados com as aulas, como atividade assíncrona e explicar, em mínimo de 10 
minutos na aula síncrona, aos demais colegas o assunto debatido no material disponibilizado. O 
material tem que ter relação com a disciplina. 

✓ O protocolo de aula síncrona para aulas expositivas seguirá da seguinte forma:   
 
 Abertura e Fechamento da sala: duração de 10 minutos. 

• Abertura da sala pontualmente às 8h00, iniciando o processo de permissão de entrada na sala 

conforme lista de e-mails @ufv.br. Neste período será permitido o uso de câmeras e áudios. 

• Ao entrar na sala, o aluno deve registrar seu nome completo no chat. O aluno que não fizer isso 

terá falta. 

• Encerramento da entrada na sala de aula será feito pontualmente as 8h10. A partir deste 

horário as câmeras e áudios devem ser desligados e só será permitida reentradas de alunos que 

já estavam na sala; 

• Os slides de cada aula estarão disponíveis no PVANet sempre na semana anterior. Recomenda-

se ao aluno baixar o slide da aula e deixar aberto durante o momento síncrono no meet. 



 
Aula expositiva: duração de 30 a 40 minutos. 

• As câmeras e os microfones devem permanecer desligados durante toda a aula expositiva. Caso 

algum aluno não desligue câmera ou microfone, o professor fará o procedimento.  

   

Uso do chat durante aulas expositivas:  

• O professor não irá ler o chat durante a aula expositiva; 

• O aluno poderá usar o chat para enviar perguntas estritamente sobre a aula, que serão lidas 

somente após o término da aula expositiva. 

• Outros alunos podem responder ao colega no chat, apenas sobre o conteúdo que está sendo 

explicado no dia.  

• É obrigatório o uso do chat para registro de presença e em caso de problemas técnicos;  

 
Após aula expositiva: duração 10 minutos.  

• O professor irá ler as perguntas no chat e, caso queira, o aluno pode abrir o microfone e/ou a 

câmera para participar da aula. 

• O professor concederá abertura de áudio e câmera para o aluno que desejar participar;  

• A conversação neste período será baseada em assuntos relativos ao conteúdo da aula. 

• O aluno pode compartilhar tela para exibir algum vídeo curto relativo a disciplina. 

 
Respondendo perguntas sobre a aula: duração 10 minutos.  

• O professor irá ler as perguntas no chat e, caso queira, o aluno pode abrir o microfone e/ou a 

câmera para participar da aula. 

• O professor concederá abertura de áudio e câmera para o aluno que desejar participar;  

• A conversação neste período será baseada em assuntos relativos ao conteúdo da aula. 

• O aluno pode compartilhar tela para exibir algum vídeo curto relativo a disciplina. 

 
Comentários gerais: duração 10 minutos  

• Ajudando o aluno nas aulas assíncronas. 

• Dúvidas sobre a o plano da disciplina. 

 



Metodologia: 
Cronograma 
Data Horários SV 

   

AGO/SET   

• Aula teórica (SV) – apresentação da disciplina PER e dos 

estudantes; Universidade e necessidade de metodologia do 
estudo/Parte I; Apresentação da proposta do trabalho final.  

• Aula prática (DED) – pesquisas, leituras e redações. 

• Ambiente Virtual – PVANet e Youtube. 

 

31/08 T1 
 
 
  

08h às 10h* 
 
(*feriado 
07/09). 
 
 

• Aula teórica (SV) – apresentação da disciplina PER e dos 

estudantes; Apresentação da proposta do trabalho final.  

• Aula prática (DED) – pesquisas, leituras e redações. 

• Ambiente Virtual – PVANet e Youtube. 
 

04/09 T2 
 

08h às 09h10 

 

 

07/09 T1 
 
 

*feriado. 
 

• Aulas teóricas (SV) – Universidade e necessidade de 

metodologia do estudo/Parte I.  

• Aula prática (DED) – pesquisas, leituras e redações. 

• Ambiente Virtual – PVANet e Youtube. 

 

11/09 T2 08h às 09h10 

• Aulas teóricas (SV) – Universidade e necessidade de 
metodologia do estudo/Parte II.  

• Aula prática (DED) – pesquisas, leituras e redações. 

• Ambiente Virtual – PVANet e Youtube. 
 

14/09 T1 
 
18/09 T2 

08h às 09h10 
 
08h às 09h10 

• Aulas teóricas (SV) – Referência Bibliográfica e Fichamento 

de Leitura/Parte I. Expicação dos trabalhos dos 
fichamentos.  

• Aula prática (DED) – pesquisas, leituras e redações. 

• Ambiente Virtual – PVANet e Youtube 

 

21/09 T1 
 
25/09 T2 

08h às 09h10 
 
08h às 09h10 

• Aulas teóricas (SV) – Referência Bibliográfica e Fichamento 
de Leitura/Parte II.   

• Aula prática (DED) – pesquisas, leituras e redações. 

• Ambiente Virtual – PVANet e Youtube 

 

28/09 T1 
 
 

08h às 09h10 
 
 

OUT   

• Aulas teóricas (SV) – Referência Bibliográfica e Fichamento 
de Leitura/Parte II.   

• Aula prática (DED) – pesquisas, leituras e redações. 

• Ambiente Virtual – PVANet e Youtube 

 

02/10 T2 08h às 09h10 

• Aulas teóricas (SV) – ORIENTAÇÃO 1: 11 alunos de 8h às 9h 
e 11 alunos de 9h às 10h.  

• Aula prática (DED) – pesquisas, leituras e redações. 

• Ambiente Virtual – PVANet e Youtube 
 

05/10 T1 
 
09/10 T2 

08h às 10h 
 
08h às 10h 

 12/10 T1 
 
 

*feriado. 
 



• Aulas teóricas (SV) – Áreas do conhecimento, Tipos de 

Pesquisa e a Pesquisa em Comunicação/Parte I.   

• Aula prática (DED) – pesquisas, leituras e redações. 

• Ambiente Virtual – PVANet e Youtube 

 

16/10 T2 08h às 09h10 

• Aulas teóricas (SV) – Áreas do conhecimento, Tipos de 

Pesquisa e a Pesquisa em Comunicação/Parte I e Parte II.   

• Aula prática (DED) – pesquisas, leituras e redações. 

• Ambiente Virtual – PVANet e Youtube 

 

19/10 T1 
 
 

08h às 10h* 
(*feriado 
12/10). 
 

• Aulas teóricas (SV) – Áreas do conhecimento, Tipos de 

Pesquisa e a Pesquisa em Comunicação/Parte II.   

• Aula prática (DED) – pesquisas, leituras e redações. 

• Ambiente Virtual – PVANet e Youtube 
  

23/10 T2 08h às 09h10 

• Aulas teóricas (SV) – Estudo de Caso e Pesquisa em 

Comunicação. ENTREGA FC 1 e 2.  

• Aula prática (DED) – pesquisas, leituras e redações. 

• Ambiente Virtual – PVANet e Youtube 

 

16/10 T1 
 
30/10 T2 

08h às 09h10 
 
08h às 09h10 

NOV   

 02/11 T1 
 
 

*feriado. 
 

• Aulas teóricas (SV) – ORIENTAÇÃO 2: 11 alunos de 8h às 9h 

e 11 alunos de 9h às 10h.  

• Aula prática (DED) – pesquisas, leituras e redações. 

• Ambiente Virtual – PVANet e Youtube 

 

06/11 T2 08h às 10h 

• Aulas teóricas (SV) – ORIENTAÇÃO 2: 11 alunos de 8h às 9h 

e 11 alunos de 9h às 10h.  

• Aula prática (DED) – pesquisas, leituras e redações. 

• Ambiente Virtual – PVANet e Youtube 

 

09/11 T1 08h às 10h 

• Aulas teóricas (SV) – Métodos e técnicas de pesquisa 
aplicadas à comunicação/Parte I. ENTREGA PC1   

• Aula prática (DED) – pesquisas, leituras e redações. 

• Ambiente Virtual – PVANet e Youtube 

 

13/11 T2 08h às 09h10 

• Aulas teóricas (SV) – Métodos e técnicas de pesquisa 
aplicadas à comunicação/Parte I. ENTREGA PC1   

• Aula prática (DED) – pesquisas, leituras e redações. 
Ambiente Virtual – PVANet e Youtube  

16/11 T1 08h às 09h10 

• Aulas teóricas (SV) – Métodos e técnicas de pesquisa 
aplicadas à comunicação/Parte II. ENTREGA PC2   

• Aula prática (DED) – pesquisas, leituras e redações. 

• Ambiente Virtual – PVANet e Youtube 

20/11 T2 08h às 09h10 

• Aulas teóricas (SV) – Métodos e técnicas de pesquisa 
aplicadas à comunicação/Parte II. ENTREGA PC2   

• Aula prática (DED) – pesquisas, leituras e redações. 

• Ambiente Virtual – PVANet e Youtube 

23/11 T1 08h às 09h10 

• Aulas teóricas (SV) – Métodos e técnicas de pesquisa 

aplicadas à comunicação/Parte III.   

• Aula prática (DED) – pesquisas, leituras e redações. 

27/11 T 08h às 09h10 



• Ambiente Virtual – PVANet e Youtube 

 

• Aulas teóricas (SV) – Métodos e técnicas de pesquisa 
aplicadas à comunicação/Parte III.  

• Aula prática (DED) – pesquisas, leituras e redações. 

• Ambiente Virtual – PVANet e Youtube 

30/11 T1 08h às 09h10 

DEZ   

• Aulas teóricas (SV) – Revisão para o Exame e Retorno das 
Atividades: 11 alunos de 8h às 9h e 11 alunos de 9h às 10h.  

• Aula prática (DED) – estudar os slides de aula e materiais no 
PVANet. 

• Ambiente Virtual – PVANet. 

 

04/11 T2 08h às 10h 

• Aulas teóricas (SV) – Revisão para o Exame e Retorno das 
Atividades: 11 alunos de 8h às 9h e 11 alunos de 9h às 10h.  

• Aula prática (DED) – estudar os slides de aula e materiais no 
PVANet. 

• Ambiente Virtual – PVANet. 

 

07/12 T1 08h às 10h 

• PVANET ABERTO PARA AS DUAS TURMAS REALIZAREM O 

EXAME. 

 

11/12 08h às 09h 

Avaliação 

As avaliações serão realizadas por 
intermédio da produção individual de 
fichamentos de leitura, de dois pacotes de 
tarefas que irão compor um Ensaio sobre 
tema escolhido pelo aluno. Também haverá 
exame individual pelo PVANet sobre o 
conteúdo da disciplina. Os trabalhos devem 
seguir os modelos no PVANet e será 
obrigatória a presença nas orientações 
síncronas 1 e 2. PC1 e PC2 só serão aceitos 
com 2 presenças nas OPs. 
 
 

Tipo/Instrumento Peso 

EX1 = Exame 1 (PVANet) 15pts 

OP1 = Orientação Programada 1 7,5pts 
 

OP2 = Orientação Programada 2 7,5pts 

FC1 = Fichamento de leitura 1 15 pts 

FC2 = Fichamento de leitura 2 15 pts 

PC1 = Pacote de tarefas 1 20 pts 

PC2 = Pacote de tarefas 2 20 pts 

 Total 100 



 
Referências bibliográficas: 
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LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia do Trabalho Científico. 8. ed. São 
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MARCONI, M. de A.; LAKATOS, E. M. Técnicas de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 1999.  
AZEVEDO, I.B.de. O prazer da produção científica. 7. ed. Piracicaba/SP: UNIMEP, 1999.  
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Referências eletrônicas 
 
Obrigatório: 
Vera França: o campo de pesquisa em comunicação a partir das práticas sociais  
https://www.youtube.com/watch?v=CMbF_7qC8vY 
 
Optativo: 
Vídeo-aulas do Canal da USP https://www.youtube.com/user/usponline 
(Fichamentos de leitura, escrita acadêmica, Interpretação de texto e métodos de pesquisa) 
 
Conversações ECO-Pós 
https://www.youtube.com/channel/UC1vsAuRmEKKV20EH7iYiE5A 
 
A pesquisa em Jornalismo em tempos de COVID-19 - Associação Brasileira de Pesquisadores em 
Jornalismo (SBPJor). 
https://www.youtube.com/watch?v=a36fBh4RH1s&list=PLvwli9ya_j8n0rM8qve_kO5TQghH Tv2fh 
 
Tempos presentes: Universidade e desafios no enfrentamento da covid-19 
https://www.youtube.com/watch?v=7YLXfay0cBo 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CMbF_7qC8vY
https://www.youtube.com/user/usponline
https://www.youtube.com/channel/UC1vsAuRmEKKV20EH7iYiE5A
https://www.youtube.com/watch?v=a36fBh4RH1s&list=PLvwli9ya_j8n0rM8qve_kO5TQghHTv2fh
https://www.youtube.com/watch?v=a36fBh4RH1s&list=PLvwli9ya_j8n0rM8qve_kO5TQghHTv2fh
https://www.youtube.com/watch?v=7YLXfay0cBo

