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Apresentar ao aluno as possibilidades de projetos de pesquisa no campo da Arquivologia e áreas do currículo do curso,
bem como atualizá-lo quanto às linhas e projetos de pesquisa dos docentes e discentes do curso. Apresentar novas
discussões sobre o campo teórico da Arquivologia e de áreas do currículo do curso. 

Ementa:

Objetivos Específicos:

 Geral :  Desenvolver estudos acerca de pesquisa de opinião
 Específico : Promover o conhecimento teórico e prático sobre pesquisa de opinião/mídia/público;.

Conteúdo Programático:
1. Introdução aos conceitos de pesquisa de opinião pública e a formação do público,
2. Técnicas de pesquisa de opinião pública.
3. Instrumentos de pesquisa,

Os conteúdos e práticas implicados na disciplina serão abordados através de:
1. Aulas expositivas via plataforma disponibilizada pela UFES: Google Sala de Aula/UFES .
2. Trabalhos em grupo.
3. Estudo individual e grupo a respeito da temática.
4. Leitura e discussão de textos da bibliografia básica e da bibliografia complementar, a ser abordada na aula virtual.

Metodologia:

A avaliação do andamento da disciplina e do desempenho dos alunos ocorrerá durante o desenvolvimento do
curso e envolverá prova, trabalhos individuais e em grupo.
Estão planejadas duas notas por semestre, N1 e N2, respectivamente. A primeira nota será formada por atividades
orientadas para sistematização e fixação do conteúdo dos referenciais bibliográficos e atividades em
grupo, totalizando 10 pontos (Sincrônico) . A segunda nota será dada por uma avaliação individual e em grupo totalizando
10 pontos (Assincrônico) .
Sendo assim, a média parcial do semestre será dada pela média aritmética das duas notas, a saber: Média
parcial = (N1 + N2)/2
Caso a média parcial seja maior ou igual a 7,0, o aluno estará aprovado.

Critérios / Processo de avaliação da Aprendizagem :

Bibliografia básica:
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 BARDIN, L. Análise de Conteúdo. São Paulo: Edições 70 – Brasil, 2011. ECO, U. Como se Faz uma Tese. 17. ed. São
Paulo: Editora Perspectiva, 2002. 68 
LAVILLE, C.; DIONNE, J. A Construção do Saber: Manual de Metodologia da Pesquisa em Ciências Humanas. São Paulo:
Editora Armed, 1999. MARTINS, Gilberto de Andrade,; 
THEÓPHILO, Carlos Renato. Metodologia da investigação científica para ciências sociais aplicadas. 2ª Ed. São Paulo:
Atlas, 2009. 
PHILLIOPS, E. M.; PUGH, D. S. How to Get a PhD. 2. ed. Bristol, USA: Open University Press, 1998.

GIL, A. C. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. 6a. ed. São Paulo: Editora ATLAS, 2008. 
MIRANDA, J. L. C.; GUSMÃO, H. R. Os Caminhos do Trabalho Científico: Orientação para não Perder o Rumo. São Paulo,
SP: Briquet de Lemos/Livros, 2003.
 SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23. ed. rev. e atual. São Paulo: Cortez, 2009. 304 p.

Bibliografia complementar:

Cronograma:

Observação:
OBS: Será utilizada uma sistemática de aulas síncronas para interação com os alunos, apresentação de conteúdo,
esclarecimento de dúvidas etc. e as demais horas para desenvolvimento de atividades assíncronas para estudo de material
didático e desenvolvimento de atividades. Ou seja, o professor passa a mediar e orientar as discussões e a realização das
atividades, agora executadas em sala de aula virtual, fora do ambiente da sala de aula. A plataforma usada para a
disponibilização de atividades e recursos como observações de aulas, material didático, atividades individuais ou em grupo
 etc., serão disponibilizados na Plataforma Google Sala e as aulas síncronas será a Ferramenta Google Meet/Ufes.
Os materiais disponibilizados são exclusivamente para fins didáticos, sendo vedada a sua utilização para qualquer outra
finalidade, sob as penas legais.Não é permitido disponibilizar, por quaisquer meios digitais ou físicos, os dados, a imagem
e a voz de colegas e do professor, sem autorização específica para a finalidade pretendida.Todas as gravações de
atividades síncronas serão informadas pelo professor e o aluno tem o direito de não querer sua imagem gravada.Os
encontros síncronos no Google Meet poderão ser gravadas para utilização restrita aos fins a que se destina, facultando-se
ao aluno seu direito de não ter sua imagem gravada ou filmada, mediante expressa manifestação.Não autorizo a
divulgação em qualquer mídia da minha imagem, voz ou produto do trabalho apresentado em aulas síncronas ou
assíncronas
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