PROGRAMA DE DISCIPLINA
Tópicos Especiais em Organização da Informação:
aprimoramento de projetos de pesquisa em acervos fotográficos (382787)
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - Faculdade de Ciência da Informação
Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação (PPGCInf
60 hs – 4 créditos 2° semestre/2015, sextas-feiras de tarde
Prof. Dr. André Porto Ancona Lopez (apalopez@gmail.com)
Ementa:
 Conteúdo não específico, relacionado à linha de pesquisa Organização da Informação, cujo
objetivo é permitir a discussão dos temas relacionados à linha, especialmente dos temas de
pesquisa e interesses específicos dos alunos.
Objetivos:
 Discutir as diversas fases do desenvolvimento de um projeto de pesquisa, relacionado ao uso
de documentos e informações fotográficas em Ciência da Informação, funcionando como um
espaço de discussão teórica e metodológica;
 Ampliar os recursos teóricos e metodológicos para o desenvolvimento de pesquisa que se
valha de documentos e informações fotográficas em Ciência da Informação.
Conteúdo programático:
1. Decisão do tema e problema.
2. Definição de objetivos.
3. Bases conceituais e empíricas, com ênfase nos estudos de fotodocumentação.
4. Discussão teórica e apresentação do modelo teórico da pesquisa.
5. Redação científica e formalização de trabalhos.
Avaliação
a) Aprimoramento, ao longo da disciplina, do projeto de pesquisa, relatório de avalição ou artigo
científico (peso 2,0) .
b) Apresentação continuada de reflexões sobre os tópicos discutidos em aula, em diferentes
formatos de divulgação (seminários, textos, postagens etc.) (peso 1,0).
c) Apresentação pública de proposta de pesquisa, sob a forma de banner (peso 1,0).
Metodologia do curso
 O conteúdo programático será desenvolvido ´por meio de discussões orientadas e
reelaboração constante do texto final (projeto, ou relatório ou artigo).
 Muitas atividades serão desenvolvidas com apoio do blog de Metodologia em Ciência da
Informação (http://metodologiaci.blogspot.com/) e outras com o blog do GPAF
(http://bgpaf.blogspot.com.br/).
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