
Resumo 

Para cumprir os objetivos do projeto “Práticas acadêmicas nos Grupos de 

Pesquisa em Relações Públicas e Comunicação Organizacional do CNPq” recorreu-se 

aos seguintes procedimentos metodológicos: técnica de pesquisa bibliográfica e 

documental para levantamento e coleta de dados referentes às publicações e 

produção científica resultantes dos grupos analisados e técnica de análise de 

conteúdos para categorizar as informações referentes às práticas acadêmicas. 

Desenvolvemos diversas atividades, basicamente todas de levantamento de dados, as 

tabulações tiveram início no mês de abril, portanto alguns resultados ainda não foram 

obtidos. Aprimoramos o banco de dados com todas as graduações de Relações 

Públicas e Comunicação Organizacional do país reconhecidas pelo e-Mec e inserimos 

novas instituições importantes que não se encontravam no levantamento desta 

entidade. Levantamos todas as disciplinas relacionadas à área de pesquisa do currículo 

dessas universidades para efetuar possíveis cruzamentos com os grupos de pesquisa. 

Outro banco de dados com informações referentes a programas de pós-graduações 

reconhecidos pelo Capes ligados à comunicação está sendo trabalhado. Encontramos 

44 cursos de pós-graduação onde 19 destes informaram que possuem uma relação 

com suas graduações. As principais atividades realizadas são estágios de docência, 

aulas, orientações de iniciação científica e trabalhos de conclusão de curso (TCC). 

Identificamos 92 faculdades que possuem graduação de Relações Públicas e uma de 

Comunicação Organizacional (não reconhecida pelo e-Mec). Desses cursos, 47% se 

encontram na região sudeste, 28% na região sul e apenas 5% no centro-oeste. Cabe 

ressaltar que o banco de dados do e-Mec não é atualizado, com isso, encontramos 

dificuldades para fazer o levantamento das graduações. 

Dentre as 92 faculdades que possuem o curso de Relações Públicas, 

identificamos 26 instituições que possuem grupos de pesquisa registrados no CNPq. 

Como critério para análise, definimos que os grupos deveriam possuir em seu nome ou 

palavras-chave os temas: cultura, tecnologia e memória. Após esse filtro estamos 

categorizando as atividades desses grupos, a partir de suas árvores de conhecimento, 

em comunicação e áreas afins (antropologia, cultura, sociologia etc.), estamos criando 

um quadro para isso. 



 As próximas etapas do projeto incluem tabulação e tratamento dos dados e 

realizar os cruzamentos necessários para finalizar o projeto. Até o momento, os dados 

coletados foram informações sobre o que está sendo produzido nas graduações, pós e 

grupos de pesquisas nas diferentes regiões do país. Os próximos resultados a serem 

alcançados são: concluir o mapeamento das práticas acadêmicas realizadas nas 

instituições de ensino superior mediante atividades desenvolvidas pelas graduações, 

pós e grupos de pesquisa e identificar a relação que existe entre elas. 

 

 

 

 


