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CARGA HORÁRIA

Semestral: Semanal:
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A soma destas horas integraliza a CH
da disciplina

CH estimada de dedicação
do estudante à disciplina

(não contabiliza para
integralização)

Em sala de aula
virtual (síncrona)

Em outros
ambientes

(assíncrona)
30 30 60

EMENTA

Ementa:
Diretrizes metodológicas para a elaboração do projeto de TCC. A escolha do professor
orientador e do tema. Elaboração da justificativa. Definição dos objetivos. Construção
da problemática. Procedimentos metodológicos. Construção do referencial teórico.
Objetivos:
Ao final desta disciplina o estudante deverá ser capaz de:
1) Desenvolver:
     a) Escolha do tema;
     b) Elaboração da justificativa;
     c) Definição dos objetivos;
     d) Construção da problemática;
     e) Procedimentos metodológicos;
     f) Construção do referencial teórico.
2) Coletar dados de pesquisa bibliográfica;
3) Elaborar projeto sob orientação de professor.

UNIDADES 

Conteúdo:

Unidade 1 - Apresentação das regras e normas da disciplina, discussão sobre aspectos
epistemológicos, teóricos e metodológicos e conhecimento das áreas de pesquisa dos 



professores do Departamento de Comunicação Social;

Unidade 2 – Desenvolvimento de material (a partir da escolha por monografia ou 
projeto experimental) em parceria com professor orientador.

REFERÊNCIAS

Unidade 1:
BRAGA, José Luiz. A prática da pesquisa em Comunicação: abordagem metodológica
como tomada de decisões Revista da Associação Nacional  dos Programas de Pós-
Graduação em Comunicação | E-compós, Brasília, v.14, n.1, jan./abr. 2011.
BRAGA, José Luiz. Para começar um projeto de pesquisa. Comunicação e Educação.
São Paulo, v. X, série 3, p. 288-296, 2005.
Ensino e pesquisa em Comunicação: da teoria versus prática à composição contexto &
profissão. Comunicação & educação, Ano XII, Número 2, maio/ago 2007. 
BRAGA, José Luiz.  O que é comunicação? LÍBERO – São Paulo – v. 19, n. 38, p. 15-
20, jul./dez. De 2016.
BRAGA,  José  Luiz.   Constituição  do  Campo  da  Comunicação.  Verso  e  Reverso,
XXV(58):62-77, janeiro-abril 2011.

Unidade 2:
As  referências  para  construção  do  material  a  ser  entregue  pelos  estudantes  será
apresentada por cada professor orientador.

A) Metodologia e cronograma geral das aulas de COM 390:

As aulas de COM 390 serão dividias em três encontros iniciais com as/os estudantes, na
plataforma Google Meet, sendo que o restante dos encontros será organizado a partir do
professor orientador indicado, e mediante o seguinte cronograma de atividades:

Sextas-feiras Atividades/Prof. Responsável

04/09 Apresentação da disciplina, cronograma (plano de 
ensino), e normas gerais.
Aula sobre projeto experimental, monografia e 
metodologia.

11/09 Apresentação/ áreas de trabalho dos professores

18/09 Aula sobre projeto experimental, monografia e 
metodologia.

02/10 Data limite para entrega das fichas de orientação na 
Secretaria do Curso
Aprovação ad referendum das fichas de orientação pela
Coordenação do Curso

02/10 Início da orientação dos estudantes com os professores

Reunião de outubro a ser 
definida pela Coordenação 

Aprovação das fichas de orientação na reunião da 
Comissão Coordenadora



do Curso

04/12 Último dia da entrega dos relatórios finais pelos 
professores à comissão Coordenadora

Reunião de dezembro a ser
definida pela Coordenação 
do Curso

Aprovação dos relatórios finais da disciplina

B) Material desenvolvido na disciplina:
Para que o estudante seja aprovado na disciplina COM390, ele deverá apresentar, pelo
menos, material equivalente à metade do memorial ou artigo, caso desenvolva um projeto
experimental; ou um projeto de pesquisa; ou uma apresentação da proposta de pesquisa
e  um  capítulo  teórico,  metodológico  ou  de  análise  preliminar,  caso  desenvolva  uma
monografia. 

C) Avaliações:
A aprovação dos estudantes na disciplina COM390 se dará por meio de conceito: S para
os estudantes com rendimento satisfatório na elaboração inicial do trabalho de conclusão
de curso, N para estudantes que não iniciaram a realização do trabalho de conclusão de
curso e Q para estudantes com rendimento insuficiente justificado na elaboração inicial do
trabalho de conclusão de curso.

A  atribuição  do  conceito  será  de  responsabilidade  da  comissão  coordenadora,  que
analisará os formulários de avaliação do rendimento do estudante na disciplina COM390
preenchidos pelos seus orientadores.

E) Critérios de avaliação: 
.  De acordo com o dia  indicado no cronograma, o professor orientador  encaminha,  à
Comissão  Coordenadora  do  Curso  de  Comunicação  Social/Jornalismo,  uma  ficha  de
avaliação a partir dos seguintes critérios:

Critérios de avaliação do

estudante

(notas entre 1 e 10 para cada critério)

1. Frequência de 
encontros para orientação.

(     )

2. Comprometimento e 
respeito aos prazos (     )

3. Habilidades para 
incorporar críticas e 
sugestões ao trabalho

(     )

4. Habilidades para 
pesquisa, leitura e 
sistematização das 
informações teóricas 
coletadas.

(     )

5. Habilidades 
relacionadas ao 

(    )



levantamento de dados 
atuais e/ou históricos 
sobre o tema

6.Habilidades de redação 
(coesão textual, coerência 
e adequação à língua 
portuguesa formal e às 
normas da ABNT).

(     )

7. *Específico para 
Projeto Experimental: 
elaboração de 
cronograma de tarefas e 
planejamento  das etapas 
de produção.

(    )

7. *Específico para 
Monografias: elaboração 
de cronograma de tarefas,
coerência entre os 
objetivos da pesquisa com
os referenciais teóricos e 
metodológicos. 

 

(     )

G) Outras informações relevantes:

1) A sala de aula do Google Meet só poderá ser acessada pelas/pelos estudantes que se
inscreverem pelo e-mail da UFV;

2) Caso ocorram, as aulas gravadas são de uso exclusivo da disciplina e não poderão ser
divulgadas  a  quaisquer  pessoas  que  não  estejam nela  matriculadas,  sob  o  risco  de
responsabilização legal.
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