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Resumo: 

 

O projeto faz parte de um estudo iniciado em 2010 intitulado “A Pesquisa em 

Relações Públicas: práticas acadêmicas e capital cultural”, aprovado pelo CNPq para o 

edital Produtividade, nível 2. O objetivo geral é descobrir e analisar as práticas 

acadêmicas realizadas nas instituições de ensino superior do país de acordo com as 

atividades desenvolvidas tanto em nível de graduação como de pós-graduação, nas áreas 

de Relações Públicas e de Comunicação Organizacional, envolvendo grupos de 

pesquisa registrados no CNPq. Especificamente, levantar as fontes bibliográficas e 

documentais resultantes das práticas acadêmicas desenvolvidas nos grupos, incluindo a 

produção científica gerada; levantar informações acadêmicas sobre os cursos de 

graduação e de pós-graduação, com grupos de pesquisa; mapear a relação existente 

entre os cursos de graduação, de pós-graduação, e os grupos registrados no CNPq. 

Foram utilizados como referências os bancos de dados que o CNPq, Capes e Mec 

oferecem para coletar as informações necessárias. Apropriamo-nos da técnica de análise 

de conteúdo para categorizar as informações referentes às práticas acadêmicas, 

considerando os aspectos levantados nos cursos de graduação, de pós-graduação e nos 

grupos, e das técnicas de pesquisa bibliográfica e documental com o intuito de levantar 

e coletar os dados referentes às publicações e produção científica gerada pelos líderes a 

partir dos anos de criação dos seus grupos, assim como as informações das instituições 

de ensino superior que possuem cursos de graduação e pós-graduação. Como resultado, 

a maior parte dos cursos de RRPP pertence à região sul e sudeste. Não obtivemos 

informações de que os níveis graduação e pós de alguma universidade não possuem 

relação entre si, e 23% dos programas não apresentaram esta informação. Dos 44 

programas de pós-graduação reconhecidos pelo CAPES, a relação deles é maior com 

graduações de outras áreas da comunicação, são 55%. Sobre as práticas acadêmicas, o 

único item que mudou da análise geral feita com todas as 41 instituições que possuem 

programas de pós-graduação, foi que as 12 universidades que formam o corpus da 

pesquisa não apresentaram „oficinas‟ como atividade. Portanto, observa-se que aulas 

(92%), orientações de IC (92%) e orientações de TCC e monografias (83%) são as 

principais articulações que ocorrem entre graduação e pós-graduação. Considerando que 

as palavras encontradas nos registros dos grupos de pesquisa registrados no CNPq 

indicam o foco de cada estudo envolvendo RRPP e Comunicação Organizacional, nota-

se que os estudos estão direcionados em sua maioria para assuntos relacionados à 

comunicação, aspectos sociais, institucionais e tecnologias. 
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