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Decorrerá na Universidade do Minho de 13 a 16 de abril
CECS vai organizar o II Congresso Mundial da CONFIBERCOM 2014
O II Congresso Mundial da
CONFIBERCOM  Confederação Ibero
americana das Associações Científicas e
Académicas de Comunicação, vai realizar
se na Universidade do Minho (Braga), entre
os dias 13 e 16 de abril de 2014, sob a
responsabilidade organizativa do CECS. A
apresentação foi feita na Maia (ISMAI
Instituto Superior da Maia), no passado dia 27 de maio, no decorrer do 2º Fórum
Integrado de Comunicação Iberoamericana, em que participaram vários
elementos do CECS, designadamente o seu diretor, Moisés de Lemos Martins.
Mais >

CECS lidera consórcio
Processo de acreditação do novo doutoramento FCT já desencadeado
junto da A3ES
Já foi desencadeado o processo da
acreditação do novo doutoramento FCT
junto da Agência de Avaliação e
Acreditação do Ensino Superior (A3ES).
Tratase de um Doutoramento em Estudos
de Comunicação: Tecnologia, Cultura e
Sociedade, aprovado pelo Concurso
Nacional de Financiamento Competitivo de Programas de Doutoramento e que
decorre de uma candidatura de um consórcio liderado pelo CECS, que integra
mais cinco entidades portuguesas ligadas às Ciências da Comunicação.
Mais >

Programa Doutoral em Ciências da Comunicação UMinho: Candidaturas
abertas até 11 de junho
A primeira fase das candidaturas para o
Programa Doutoral em Ciências da
Comunicação da UMinho para o ano lectivo
2013/2014 decorre até ao próximo dia 11 de junho. O programa doutoral é
desenvolvido pelo Departamento de Ciências de Comunicação e pelo CECS
(Universidade do Minho). 
Mais >

Programa Doutoral em Estudos Culturais UMinho/UAveiro: Candidaturas
abertas até 11 de junho
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abertas até 11 de junho
A primeira fase das candidaturas para o
Programa Doutoral em Estudos Culturais da
UMinho/UAveiro para o ano lectivo
2013/2014 decorre até ao próximo dia 11 de
junho. O programa doutoral é desenvolvido
em parceria pelo Departamento de Ciências de Comunicação e pelo CECS
(Universidade do Minho) e pela Universidade de Aveiro.

 Mais >

Candidaturas abertas até 11 de junho:
Mestrado em Ciências da Comunicação
Está a decorrer, até ao próximo dia 11 de
junho, a primeira fase de candidaturas ao
Mestrado em Ciências da Comunicação
(Audiovisual e Multimédia, Informação e Jornalismo, e Publicidade e Relações
Públicas), a que o Departamento de Ciências da Comunicação da Universidade
do Minho está associado.
Mais >

Mestrado em Comunicação, Arte e Cultura
Está a decorrer, até ao próximo dia 11 de junho, a primeira fase de candidaturas
ao Mestrado em Comunicação, Arte e Cultura, a que o Departamento de
Ciências da Comunicação da Universidade do Minho está associado.
Mais >

Mestrado em Media Interativos
Está a decorrer, até ao próximo dia 11 de junho, a primeira fase de candidaturas
ao Mestrado em Media Interativos, a que o Departamento de Ciências da
Comunicação da Universidade do Minho está associado.
Mais >

No dia 31 de maio (10h00)
3ª edição dos Seminários Doutorais em Ciências da Comunicação encerra
com a temática "Escolher métodos e aplicar técnicas", por Emília Araújo
(UMinho)
Encerra no próximo dia 31 de maio a
terceira edição dos Seminários Doutorais
em Ciências da Comunicação, que decorre
desde 22 de fevereiro sob o tema
"Itinerários de investigação: interrogando o
processo e a experiência". "Escolher
métodos e aplicar técnicas", vai ser a
temática abordada pela Professora Emília
Araújo (UMinho). 
Mais >

Preenchimento do lugar a partir de 1 de agosto
BI para mestre: Refª Projeto EXPL/IVCCOM/1717/2012, "COMPOLIS:
Comunicação e Envolvimento Político com Questões Ambientais"  1
Encontrase aberto um concurso para uma
BI, por 6 meses (eventualmente renovável),
relativa ao projeto EXPL/IVC
COM/1717/2012, "COMPOLIS:
Comunicação e Envolvimento Político com
Questões Ambientais", com financiamento
no quadro da FCT/MEC através de fundos
nacionais (PIDDAC) e cofinanciamento pelo
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) através do COMPETE 
Programa Operacional Factores de Competitividade (POFC)  CECSCentro de
Estudos de Comunicação e Sociedade, UMinho. Requisitos: Mestrado em
Ciências da Comunicação e afins. Área científica: Ciências da Comunicação.
Período do concurso: 23 de maio a 5 de junho de 2013. Preenchimento do lugar:
1 de agosto de 2013.
Mais >

Preenchimento do lugar a partir de 2 de setembro
BI para mestre: Refª Projeto EXPL/IVCCOM/1717/2012, "COMPOLIS:
Comunicação e Envolvimento Político com Questões Ambientais"  2
Encontrase aberto um concurso para uma BI, por 6 meses (eventualmente
renovável), relativa ao projeto EXPL/IVCCOM/1717/2012, "COMPOLIS:
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renovável), relativa ao projeto EXPL/IVCCOM/1717/2012, "COMPOLIS:
Comunicação e Envolvimento Político com
Questões Ambientais", com financiamento
no quadro da FCT/MEC através de fundos
nacionais (PIDDAC) e cofinanciamento pelo
Fundo Europeu de Desenvolvimento
Regional (FEDER) através do COMPETE 
Programa Operacional Factores de
Competitividade (POFC)  CECSCentro de
Estudos de Comunicação e Sociedade, UMinho. Requisitos: Mestrado em
Sociologia, Ciências da Comunicação e afins. Área científica: Sociologia e
Ciências da Comunicação. Período do concurso: 23 de maio a 5 de junho de
2013. Preenchimento do lugar: 2 de setembro de 2013.
Mais >

No âmbito do projeto Engagebook  Tocar, Ler e Brincar" (CECS/FCT)
UMinho faz a fusão entre ebook e livro físico
Uma equipa da UMinho, a que está
associado o projeto de investigação
"Engagebook  Tocar, Ler e Brincar",
coordenado por Nelson Zagalo, criou um
projeto inovador que promove a fusão entre
o livro eletrónico e o livro físico. Intitulado
'Bridging Book' foi exibido, recentemente em
Paris, na maior conferência internacional da área, a CHI 2013. Desta forma,
passa a ser possível embeber conteúdos dinâmicos e interativos que
dinamizam o caráter estático das páginas do livro em papel. Ou seja, promove
se o interesse em simultâneo pelo ebook e pelo livro físico. O projeto vai ser,
ainda, apresentado em Junho num workshop, onde a equipa que o concebeu vai
demonstrar a tecnologia a académicos e editores em Nova Iorque.
Mais >

Encontro aberto (1 de junho, ICSUMinho)
Educomunicação: Diálogos LusoBrasileiros
Vai realizarse no próximo sábado (1 de
junho), na sala de atos do Instituto de
Ciências Sociais (UMinhoBraga), a partir
das 10h30, um encontro aberto sob a
temática "Educomunicação: Diálogos Luso
Brasileiros". Destinase aos interessados
pelos cruzamentos dos universos da
comunicação e da educação, num encontro
em que estará presente Professor Ismar
Oliveira Soares, da Escola de Comunicação e Artes (ECA), da Universidade de
São Paulo (Brasil). A organização pertence ao Seminário Permanente de
Educação para os Media (CECS).
Mais >

7 de junho, no ICS (sala de atos), UMinho
Seminário "Caminhos Desobedientes: Refletir o ‘Sul' no Contexto
Português de Investigação"
Realizase a 7 de junho, durante todo o dia,
na sala de atos do ICS, um seminário
intitulado "Caminhos Desobedientes: Refletir
o ‘Sul' no Contexto Português de
Investigação".
A iniciativa, a que o CECS está associado,
é coordenada por Sheila Khan (CICS), e
pretende reunir investigadores dos mais
variados quadrantes no espaço atual do
contexto português de investigação.
Mais >

Juremir Machado da Silva e Ana Carolina Escosteguy, professores da
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, serão oradores
convidados da Conferência Internacional "Interfaces da Lusofonia"
A Conferência Internacional "Interfaces da Lusofonia" (46 de julho, na UMinho),
receberá dois professores e investigadores da Pontifícia Universidade Católica
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do Rio Grande do Sul: Juremir Machado da
Silva e Ana Carolina Escosteguy.  A
organização do evento está cargo do CECS
Centro de Estudos de Comunicação e
Sociedade.
Mais >

Realizase nos dias 18 e 19 de julho, na UMinho (Braga)
Conferência Internacional “Media Policy and Regulation: Activating
Voices, Illuminating Silences” com inscrições abertas
Encontramse abertas as inscrições para a
Conferência Internacional “Media Policy and
Regulation: Activating Voices, Illuminating
Silences”. Tratase do evento final do
Projeto de Investigação “A Regulação dos
Media em Portugal: o Caso da ERC”,
financiado pela FCT (PTDC/CCICOM/104634/2008). Durante três anos, a
equipa do projeto escrutinou a missão do regulador mediático português, assim
como o seu modelo conceptual e a sua performance diária. Com o apoio dos
consultores externos do projeto e dos membros do EuroMedia Research Group,
foi também possível realizar um estudo comparativo de análise de entidades
reguladoras dos media entre países europeus. Os resultados do projeto serão
divulgados durante a conferência.
Mais >

CECS acolhe doutoranda da Universidade de Brasília (UnB)
Mariana Martins de Carvalho vai estar até
ao fim do próximo mês de julho, na
Universidade do Minho, no âmbito um
intercâmbio com o CECS. Sob orientação
da Doutora Madalena Oliveira, vai investigar
mecanismos de participação popular na
comunicação de serviço público e na
comunicação legislativa/parlamentar nos
países europeus de forma geral e, de forma
específica, em Portugal. É estudante de
doutoramento da UnB na linha Políticas de
Comunicação e Cultura, com o foco
colocado nas políticas de comunicação de
Serviço Público e a Comunicação
Legislativa no Brasil. É orientada por César
Bolaño e coorientada por Helen Geraldes. É pesquisadora do Laboratório de
Politicas de Comunicação (Lapcom) e trabalha no Conselho Curador da
Empresa Brasil de Comunicação, empresa de comunicação de serviço público
brasileira, de onde está licenciada para realizar esta pesquisa.
Mais >

Revista Comunicação e Sociedade, nº 24: Chamada de artigos aberta até 31
de julho
Está aberta até 31 de julho de 2013 a
chamada de artigos para a revista
"Comunicação e Sociedade" nº 24, editada
pelo CECS. Subordinada ao tema "Moda e
Contemporaneidade", é coordenada por
Gabriela Gama (CECS) e Kathia Castilho
(Associação Brasileira de Estudos e
Pesquisas em Moda (ABEPEM).
Mais >

Decorre nos dias 12 e 13 de setembro, na UMinho (Braga)
II Jornada dos Doutorandos em Ciências da Comunicação e Estudos
Culturaiscom chamada de resumos aberta até 31 de maio
Encontrase aberta até 31 de maio a chamada de resumos para a II Jornada dos
Doutorandos em Ciências da Comunicação e Estudos Culturais. O evento
decorre nos dias 12 e 13 de setembro, no anfiteatro da Escola de Engenharia,
na UMinho (Braga) e é organizado pelo Centro de Estudos de Comunicação e
Sociedade (CECS).
Mais >
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Revista "Comunicando" com chamada de artigos aberta até 30 de junho
Decorre até 30 de junho a chamada para
apresentação de trabalhos para o nº 2 da
revista "Comunicando", uma publicação
editada pelo Grupo de Jovens Investigadores da SOPCOM. "Tecnologias de
informação, novos media e literacia digital" é o tema deste segundo volume,
que se publicará em dezembro deste ano.
Mais >

De 9 a 11 de setembro, em Braga
Escola de Verão 2013  GT Jovens Investigadores da SOPCOM na
Universidade do Minho
A edição de 2013 da Escola de Verão,
organizada pelo Grupo de Trabalho de
Jovens Investigadores da SOPCOM
(Associação Portuguesa de Ciências da
Comunicação) vai decorrer na Universidade
do Minho, em Braga, de 9 a 11 de
setembro. Tratase da segunda edição do evento que surge após o sucesso da
iniciativa realizada em 2012, em Lisboa.
Mais >

Call for papers aberto até 31 de julho
Aniki : Revista Portuguesa da Imagem em Movimento
A Aniki: Revista Portuguesa da Imagem em
Movimento aceita artigos inéditos sobre,
entre outras, as seguintes áreas: cinema,
televisão, arqueologia do cinema, vídeo,
culturas digitais, som e imagem em
movimento, história e teoria da imagem em
movimento. De acesso gratuito, online e
revista por pares, publica textos originais no campo da imagem em movimento
segundo diferentes abordagens metodológicas. No primeiro número, que sairá
em dezembro de 2013, a Aniki pretende publicar uma secção especial temática,
editada por Tiago Baptista, que abordará a relação entre novas tecnologias, a
análise fílmica e as novas cinefilias, com a data limite de envio de ensaios até
31 de julho.
Mais >

Nos dias 10 e 11 de maio
2º Congresso Literacia, Media e Cidadania
Decorreu nos dias 10 e 11 de maio, em
Lisboa (Pavilhão do Conhecimento), o 2º
Congresso Literacia, Media e Cidadania. A
organização esteve a cargo do Grupo
Informal de Literacia para os Media,
constituído pela Comissão Nacional da
UNESCO, Conselho Nacional de Educação,
Entidade Reguladora para a Comunicação
Social, Gabinete para os Meios de
Comunicação Social e Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da
Universidade do Minho. Durante o evento, foram apresentados os resultados do
Projeto de Investigação "Navegando com o Magalhães: Estudo sobre o impacto
dos media digitais nas crianças" (FCTCECS). O CECS marcou presença com
um stand próprio, onde mostrou a sua produção científica.
Mais >

http://www.revistacomunicando.sopcom.pt/
http://www.escoladeverao.sopcom.pt/
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De 3 a 10 de maio
Iniciativa "Sete Dias com os Media"
A iniciativa nacional "Sete Dias com os
Media" decorreu de 3 a 10 de maio. A
organização pertenceu ao Grupo Informal de
Literacia para os Media (GILM), a que está
associado o Centro de Estudos de
Comunicação e Sociedade da Universidade
do Minho. Os estudantes do 3º ano do 1º
Ciclo em Ciências da Comunicação e os estudantes do Mestrado em
Comunicação, Cidadania e Educação, da Universidade do Minho, participaram
ativamente na iniciativa, organizando um conjunto de 22 atividades.
Mais >

Nos dias 18 e 19 de maio, no Museu Nogueira da Silva
Colóquio "JardinsJardineirosJardinagem"
O Colóquio "JardinsJardineirosJardinagem"
decorreu no Museu Nogueira da Silva
(MNS), em Braga, de 16 a 18 de maio, e foi
organizado pelo projeto "Paisagens, Cultura
e Artes da Contemporaneidade" (CECS
Centro de Estudos de Comunicação e
Sociedade/CICSCentro de Investigação em
Ciências Sociais, ICSUMinho). Esta
iniciativa pretendeu servir de encontro entre
criadores, investigadores e públicos
(académicos e nãoacadémicos), numa
tentativa de contribuir para o conhecimento
do estado da arte, relativo a esta área de
interesse, preferencialmente em Portugal.
Mais >

Seminário realizado no dia 21 de maio
Elena Real Rodríguez dirigiu seminário sobre Jornalismo e
responsabilidade social
Elena Real Rodríguez (Universidade
Complutense de Madrid) dirigiu no dia 21
maio (19h30) um seminário sobre "El
Periodismo ante su responsabilidad social:
Desafios éticos y deontológicos en el
ejercicio de la profesión periodística.
Análisis de casos".
Esta iniciativa destinouse aos alunos de
Mestrado em Ciências da Comunicação, em
Comunicação, Cidadania e Educação e em
Comunicação, Arte e Cultura.
Mais >

No dia 24 de maio
Workshop "Igualdade de Género na Comunicação"
Realizouse no dia 24 de maio (10h0013h00), no Instituto de Ciências Sociais
(ICS) da UMinho, o workshop "Igualdade de Género na Comunicação". Decorreu
no âmbito do projeto "estorias d'igualdade" da Associação para a Cooperação
Entre os Povos, em parceria com a equipa do projeto de investigação "O género
em foco: representações sociais nas revistas portuguesas de informação
generalista" (CECS/FCT).
Mais >
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No dia 28 de maio
À conversa com o autor Alberto S. Santos
A pretexto do livro "O Segredo de
Compostela", o Mestrado em
Comunicação, Arte e Cultura levou a cabo
uma iniciativa com o autor, Alberto S.
Santos. Foi uma conversa que teve lugar
no dia 28 de maio, no Museu Nogueira da
Silva (Espaço Ondina Braga).
Mais >

Da autoria de Luís Pereira (CECS)
Livro "Literacia Digital e Políticas Tecnológicas para a Educação" já
disponível
Já está disponível o livro "Literacia Digital e
Políticas Tecnológicas para a Educação".
Da autoria de Luís Pereira (CECS), a
publicação, com a chancela da "De Facto
Editores", foi apresentada, em Lisboa,
durante o 2º Congresso de Literacia, Media
e Cidadania (1011 de maio). Baseiase na
tese de doutoramento do investigador,
apresentada na Universidade do Minho,
defendida em abril de 2012, com o título
Conceções de Literacia Digital nas Políticas
Públicas: estudo a partir do Plano
Tecnológico de Educação, com orientação
de Manuel Pinto e Sara Pereira.
Mais >

Doutorandos em Educação para os Media promovem encontros semanais
Com o objetivo de potenciar a eficácia do trabalho desenvolvido pelos
doutorandos em Educação para os Media, do Centro de Estudos de

http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/publicacoes.asp?startAt=2&categoryID=945&newsID=3098
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/publicacoes.asp?startAt=2&categoryID=678&newsID=3030


Comunicação e Sociedade, um grupo de
investigadores reúnese semanalmente com
o propósito de partilhar informações,
dúvidas, e produzir investigação conjunta.
Mais >

De 8 a 12 de julho na UMinho
Nelson Zagalo (CECS) responsável por "Curso de criação em hipermídia"
Nelson Zagalo, docente da UMinho e investigador do CECS, é o responsável
pela realização do "Curso de criação em hipermídia", agendado para julho deste
ano (entre os dias 8 e 12). Pretendese com esta ação ampliar a capacidade de
pensara interactividade hipermídia e desenvolver ideias de alto nível.
Mais >

Notícias do CECS nos media
 

Mais >

Atividades dos investigadores do CECS
Em todas as edições da newsletter são listadas as atividades dos
investigadores do CECS. Neste número destacamos as atividades dos
seguintes investigadores: Ana Melo, Anabela Carvalho, Carla Cerqueira, Carlos
Moreira Tourinho, Cibelli Almeida, Clarisse Pessôa, Daniel Ribas, Evandro
Oliveira, Felisbela Lopes, Inês Amaral, Isabel Macedo, Jorge Palinhos, Júlia
Tomás, Ivo Neto, Liliana Oliveira, Luciana Fernandes, Luís António Santos, Luís
Humberto Marcos, Lurdes Macedo, Maria Manuel Baptista, Marta Noronha,
Nelson Zagalo, Patrícia Silveira, Paula Campos Ribeiro, Pedro Andrade, Raquel
Pinto, Ricardo Simões, Rosa Cabecinhas, Sara Balonas, Sara Maia, Sandra
Marinho, Simone Petrela, Teresa Ruão, Vítor de Sousa.
Mais >

Revistas de Acesso Livre
 

Mais >

Ficha Técnica:
Director: Moisés de Lemos Martins
Directoradjunto: Helena Sousa e Madalena Oliveira
Editorexecutivo: Vítor de Sousa
Colaboram neste número: Alberto Sá, Amália Carvalho, Anabela Carvalho,
Ana Melro, Anabela Santos, Carla Cerqueira, Fábio Ribeiro, Gabriela Gama,
Helena Pires, Helena Sousa, Lília Abadia, Madalena Oliveira, Manuel Pinto,
Marta Barbosa, Nelson Zagalo, Luís António Santos, Luís Pereira, Patrícia
Silveira, Ricardina Magalhães, Rosa Cabecinhas, Zara PintoCoelho.

O CECS tem o apoio da FCT
Financiado pelo Projeto Estratégico PEstOE/COM/UI0736/2011

Para mais informações:
Universidade do Minho
Instituto de Ciências Sociais
CECSCentro de Estudos de Comunicação e Sociedade
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ANEXOS DA NEWSLETTER 
 

 
 

Tendo em conta que o antigo site do CECS já não está disponível para 
consulta, aqui apresentamos, com outra extensão, algumas das notícias 

anteriormente referidas na Newsletter. 
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CECS vai organizar o II Congresso Mundial da
CONFIBERCOM 2014

O II Congresso Mundial da CONFIBERCOM  Confederação Iberoamericana
das Associações Científicas e Académicas de Comunicação, vai realizarse na
Universidade do Minho (Braga), entre os dias 13 e 16 de abril de 2014, sob a
responsabilidade organizativa do CECS. A apresentação foi feita na Maia
(ISMAI Instituto Superior da Maia), no passado dia 27 de maio, no decorrer do
2º Fórum Integrado de Comunicação Iberoamericana, em que participaram
vários elementos do CECS, designadamente o seu diretor, Moisés de Lemos
Martins (que neste momento preside à CONFIBERCOM), Helena Sousa,
Madalena Oliveira e Nelson Zagalo.

O Fórum Anual da CONFIBERCOM decorreu de 26 a 28 de maio e teve como
tema a "Comunicação Digital: partilhar, investigar e difundir". O programa
integrou três sessões temáticas específicas correspondentes às comissões de
trabalho da confederação: Pósgraduação, política científica e revistas. 

O encontro reuniu investigadores desta região que discutiram estratégias de
expansão da pósgraduação em comunicação, desafios das políticas científicas
nesta área e horizontes de publicação nos países de expressão portuguesa e
espanhola.

Na abertura do encontro, no Museu Nacional da Imprensa, onde decorreu a
sessão de acolhimento dos participantes, o presidente da CONFIBERCOM,
Moisés de Lemos Martins, reconheceu que uma das fragilidades da rede ibero
americana se prende com o facto de se conhecer muito pouco o trabalho
produzido nesta região. Lembrou ainda que esta comunidade reúne duas das
cinco línguas mais faladas do mundo, razão pela qual a CONFIBERCOM tem
como objetivo promover a produção científica nestes idiomas.

Programa completo do II Fórum Anual da CONFIBERCOM:
http://confibercom.org/nv/wpcontent/uploads/2013/05/ProgramaFinal.pdf

Mais sobre a CONFIBERCOM:
http://confibercom.org/
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CECS lidera consórcio do novo Doutoramento em Estudos
de Comunicação: Tecnologia, Cultura e Sociedade aprovado
pela FCT
O CECS lidera um consórcio que integra mais cinco entidades portuguesas
ligadas às Ciências da Comunicação, que viu aprovada pela FCT (Fundação
para a Ciência e Tecnologia) a proposta de Doutoramento em Estudos de
Comunicação: Tecnologia, Cultura e Sociedade, apresentada ao Concurso
Nacional de Financiamento Competitivo de Programas de Doutoramento. A FCT
atribuiu 20 bolsas de estudo ao programa que serão geridas consórcio. Já foi
desencadeado o processo da acreditação deste curso junto da Agência de
Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES).

Mediante a proposta aprovada, pretendese promover a cooperação entre as
seis instituições, atrair estudantes do espaço iberoamericano, promover o
português como língua de ciência e de conhecimento e estimular o
desenvolvimento das ciências da comunicação através de formação pós
graduada especializada.

Integram o consórcio, para além do CECS, o LabCom (Universidade da Beira
Interior), o Centro de Investigação Media e Jornalismo (CIMJ), o Centro de
Estudos de Comunicação e Linguagens (CECL), o Centro de Investigação e
Estudos de Sociologia (CIES/ISCTEIUL) e o CICANT/ULHTCOFAC
(Universidade Lusófona) que são instituições parceiras do novo curso de
doutoramento.

Toda a informação:
http://www.fct.pt/apoios/programasdoutoramento/concursos/2013/resultados.phtml.pt
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Edital 

Doutoramento em Ciências da Comunicação 

1. Áreas de especialização 

Cibercultura e Redes de Comunicação 

Comunicação audiovisual 

Comunicação Estratégica e Organizacional 

Comunicação Intercultural 

Comunicação, Consumo e Lazer 

Economia Política dos Media 

Educação para os Média;  

Estudos de Jornalismo 

Estudos da Recepção 

Ética da Comunicação e da Informação 

Indústrias Culturais 

Média Interativos 

Psicologia da Comunicação 

Semiótica Social 

Sociologia da Comunicação e da Informação 

Teoria da Cultura 

Teorias da Comunicação e da Informação. 

 

2. Número de vagas 

a) Número de total para o ano letivo de 2013/2014: 20 

b) Número mínimo de inscrições para que o curso funcione: 10  

 

3. Habilitações de acesso 

Podem candidatar-se  

a) os titulares do grau de Mestre em Ciências da Comunicação ou em áreas afins; 

b) os titulares do grau de licenciado, detentores de um currículo escolar ou científico 

especialmente relevante, que seja reconhecido pelo Conselho Científico do Instituto de 

Ciências Sociais como atestando capacidade para a realização deste ciclo de estudos; 

c) os candidatos que, não sendo licenciados, apresentem um currículo escolar, científico ou 

profissional, que seja reconhecido pelo Conselho Científico do Instituto de Ciências Sociais 

como atestando a capacidade para a realização deste ciclo de estudos. 

 

Doutoramento em Ciências 
da Comunicação  
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4. Período de candidaturas 

1ª fase: 20 maio a 11 junho 
i
 

2ª fase: 25 agosto a 11 setembro (vagas sobrantes) 

3ª fase: 27 setembro a 2 outubro (vagas sobrantes) 

 

5. Formalização de candidaturas 

5.1- Entrega de candidaturas 

As candidaturas são efectuadas via Internet através do seguinte endereço: 

http://candidaturas.ics.uminho.pt/doutoramento/inicio.php 

5.2- Documentação 

a) Documentos comprovativos das habilitações de acesso ao doutoramento de que o 

candidato é titular (Fotocópia do certificado de habilitações, com discriminação das 

disciplinas realizadas e respectiva classificação final); 

b) Curriculum vitae detalhado; 

c) Fotocópia do BI ou outro documento de identificação; 

d) Fotocópia de cartão de contribuinte (apenas para candidatos nacionais); 

e) Uma carta expondo de modo circunstanciado as motivações para a candidatura e os 

interesses e expectativas quanto à realização do doutoramento; 

f) Outros elementos relevantes para a apreciação da candidatura; 

g) Formulário de candidatura; 

h) Taxa de candidatura, não reembolsável. Os candidatos deverão enviar o comprovativo de 

uma transferência bancária de 30 Euros. Informações para a transferência bancária: 

- ABA ou Swift code do banco: CGDIPTPL 

- Nome da Instituição de estudo: Universidade do Minho 

- Sector financeiro responsável pela cobrança: Direcção Financeira e 
Patrimonial 

- Endereço completo do sector financeiro: Largo do Paço, 4700 Braga 

- Nome do Banco: Caixa Geral de Depósitos 

- IBAN PT50003501710016732263015 
- Nº do banco (NIB) 003501710016732263015 

- Nº da agência: 0035 – 0823 

- Conta bancária: 0171167322630 
- Endereço bancário: Praça da República – 4700 BRAGA - PORTUGAL  

 

6- Critérios de seleção 

Os candidatos serão selecionados pela Comissão Diretiva do Doutoramento tendo em conta os 

seguintes parâmetros: 

Os candidatos serão selecionados pela Comissão Diretiva do Doutoramento em Ciências da 

Comunicação tendo em conta os seguintes parâmetros: 

a) apreciação do Curriculum académico, científico e técnico-profissional; 

b) articulação com os projetos de investigação em curso no Centro de Estudos de 
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Comunicação e Sociedade (Cf.: www.cecs.uminho.pt) 

c) poderá ainda ser exigida uma entrevista, como critério suplementar. 

7- Divulgação de resultados  

1ª fase: 20 de julho 

2ª fase: 23 de setembro 

3ª fase: 14 de outubro 

8- Período de matrícula e inscrição  

1ª fase: de 25 de julho a 7 de agosto 

2ª fase: de 26 de setembro a 3 de outubro 

3ª fase: de 16 a 18 de outubro 

9- Calendário escolar 

As aulas decorrerão às sextas-feiras, durante todo o dia. Início previsto para outubro  

10- Plano de estudos 

Consultar em 

http://www.comunicacao.uminho.pt/ensino/content.asp?startAt=2&categoryID=706 

11- Mais informações 

http://www.comunicacao.uminho.pt 

Telefone: 253 604216 

Email. pedagogico@ics.uminho.pt 

 

                                                             
i Aconselha-se os candidatos estrangeiros a inscrever-se neste prazo, tendo em conta o período necessário à 

emissão de visto, nos casos em que é exigido 
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Home Mestrados Mestrado em Ciências da Comunicação

Exaluno de Ciências da Comunicação estreia "Portugal a pé", na RTP1

Novidades

Apresentação

Planos de Estudos / Resultados de Aprendizagem

Condições de acesso / Candidaturas

Perfil dos candidatos

Exaluno de Ciências da Comunicação estreia "Portugal a
pé", na RTP1

Paulo Reis, exaluno do Mestrado em Ciências da Comunicação da
Universidade do Minho, acabou de estrear, o seu magazine televisivo "Portugal
a pé", na RTP. Tratase de um programa sobre caminhadas em várias pontos do
país, que estreou no passado dia 10 de janeiro,

‘Portugal a pé’ mostra vários percursos pedestres inseridos no Parque Nacional
da PenedaGerês, Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina,
Parque Natural da Serra da Estrela, Parque Natural da Serra de São Mamede e
Parque Natural de SintraCascais, fazendo contrastar o ponto de vista do guia
praticante de trekking com a perspetiva dos convidados provenientes das mais
diversas áreas. 

“Tratase de uma aventura espontânea de caminhada, onde são misturados em
plena harmonia, o real, a tradição e a história com a aventura, a adrenalina,
o esforço e a tensão”, diz Paulo Reis, acrescentando que “o programa mostra
não só o caminho mas também o que está no caminho. A cada episódio
iremos mostrar um novo trilho, iremos contar novas histórias, iremos dar a
conhecer pessoas diferentes e, claro está, explorar novas regiões... a pé”.

Paulo Reis decidiu submeter uma candidatura à Academia RTP 3.0 em
Setembro de 2014, visando colmatar uma lacuna existente na televisão
portuguesa, dado que a prática de caminhada está cada vez mais em voga no
nosso país. 

Já enquanto aluno do Mestrado na UM, Paulo Reis tinha realizado um mini
documentário para a disciplina coordenada pelo professor António Branco
da Cunha, sobre um percurso em pleno coração do Parque Nacional da Peneda
Gerês.
Portugal a pé’ é exibido na RTP1 aos domingos, por volta das 11h30.

Imprimir Partilhar Voltar

— Início
— Ensino
— Investigação
— Departamento

Departamento de
Ciências da Comunicação

Universidade do Minho
Campus de Gualtar
4710057 Braga  Portugal

T + 351 253 60 42 14
F + 351 253 60 46 97

Centro de Estudos 
de Comunicação e Sociedade

Universidade do Minho
Campus de Gualtar
4710057 Braga  Portugal

T + 351 253 60 46 95
F + 351 253 60 46 97

Instituto de 
Ciências Sociais

Universidade do Minho
Campus de Gualtar
4710057 Braga  Portugal

T + 351 253 60 42 80
F + 351 253 60 46 97

http://www.comunicacao.uminho.pt/
http://www.comunicacao.uminho.pt/
http://www.comunicacao.uminho.pt/ensino/
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/
http://www.comunicacao.uminho.pt/dcc/
http://www.comunicacao.uminho.pt/ensino/lingua.asp?linguaID=40&linguaAuxID=EN
http://www.comunicacao.uminho.pt/ensino/ciclos.asp?startAt=2&categoryID=628
http://www.comunicacao.uminho.pt/ensino/ciclos.asp?startAt=2&categoryID=630
http://www.comunicacao.uminho.pt/ensino/content.asp?startAt=2&categoryID=905
http://www.comunicacao.uminho.pt/ensino/content.asp?startAt=2&categoryID=624
http://www.comunicacao.uminho.pt/ensino/content.asp?startAt=2&categoryID=1125
http://www.comunicacao.uminho.pt/ensino/content.asp?startAt=2&categoryID=625
http://www.comunicacao.uminho.pt/ensino/content.asp?startAt=2&categoryID=665
http://www.comunicacao.uminho.pt/ensino/content.asp?startAt=2&categoryID=626
http://www.comunicacao.uminho.pt/ensino/content.asp?startAt=2&categoryID=623
http://www.comunicacao.uminho.pt/ensino/content.asp?startAt=2&categoryID=634
http://www.comunicacao.uminho.pt/ensino/content.asp?startAt=2&categoryID=635
http://www.comumonline.com/
http://www.comunicacao.uminho.pt/upload/imgs/ensino/imagens%20mcc/portugalape.jpg
javascript:;
http://www.comunicacao.uminho.pt/ensino/index.asp
http://www.comunicacao.uminho.pt/ensino/ciclos.asp?startAt=3&categoryID=629
http://www.comunicacao.uminho.pt/ensino/content.asp?startAt=2&categoryID=695&newsID=3353
http://www.comunicacao.uminho.pt/ensino/content.asp?startAt=2&categoryID=695&newsID=1881
http://www.comunicacao.uminho.pt/ensino/content.asp?startAt=2&categoryID=695&newsID=4945
http://www.comunicacao.uminho.pt/ensino/content.asp?startAt=2&categoryID=695&newsID=1861
http://www.comunicacao.uminho.pt/ensino/content.asp?startAt=2&categoryID=695&newsID=1833
http://www.comunicacao.uminho.pt/ensino/print_popup.asp?startAt=2&categoryID=695&newsID=5426
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&username=xa-4c3446b42a7edf39
javascript:history.back(-1);
http://www.comunicacao.uminho.pt/
http://www.comunicacao.uminho.pt/ensino/
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/
http://www.comunicacao.uminho.pt/dcc/


Ciências da Comunicação Início  |  Ensino  |  Investigação
 |  Departamento

PT / EN

LICENCIATURA

MESTRADOS

DOUTORAMENTOS

Mestrado em Ciências da
Comunicação

Mestrado em Comunicação,
Arte e Cultura

Destaques

Outras notícias

Testemunhos

FAQ's

Emprego

Contactos

ALUNOS

DOCENTES &
COLABORADORES

Ensino

[folheto]_CAC_Mestrado_2012/2013 (.pdf)

Home Mestrados Mestrado em Comunicação, Arte e Cultura

Apresentação do Mestrado em Comunicação, Arte e Cultura

Destinatários

Plano de Estudos

Objetivos

Funcionamento

Informações

Melgaço acolhe a 3ªedição da Escola da Primavera

Cinema em debate no II Encontro MinhoGaliza

Aula Aberta sobre Humor e Produção Cultural com Nuno Amaral Jerónimo

Ser ator é ser especial?

Café Cultural  Pedagogia Sensitiva

A Condição do PósHumano em debate no Café Cultural

Literatura – Isso é um livro?

Café Cultural, 1ª edição

Turismo Negro em Braga com estudantes do MCAC

João Martinho Moura em Aula Aberta sobre Arte Digital

Chairman da BBDO dá Aula Aberta de Publicidade

Mestrado em Comunicação, Arte a Cultura coorganiza conversa com o realizador João
Salaviza

O sentido simbólico da morte na série Inimigos do artista plástico Gil Vicente

Outros Eventos e Atividades Realizados

Apresentação do Mestrado em Comunicação, Arte e Cultura

APRESENTAÇÃO

O  curso  de  Mestrado  em  Comunicação,  Arte  e  Cultura  faculta  uma  formação
multidisciplinar, que integra as abordagens teóricas e metodológicas da arte, da
comunicação  e  da  cultura.  Estas  áreas,  estreitamente  interligadas,  não  só
convocam  especialidades  técnicas  e  científicas  consolidadas  como  envolvem
atividades económicas e sociais em franca expansão. Este mestrado apresenta
um programa consistente nas áreas da cultura, dos média e da sociedade, com
ênfase para a relação entre os meios de comunicação, a política e a sociedade,
os  usos  e  as  potencialidades  de  caráter  económico,  a  produção  imagética  e
artística, a conceptualização da arte digital, a relação entre a internet, a arte e a
cultura,  a  formação  das  identidades  individuais  e  sociais  e  o  relacionamento
intercultural. Tratase de uma iniciativa conjunta do Departamento de Sociologia
e  do  Departamento  de  Ciências  da  Comunicação  do  Instituto  de  Ciências
Sociais da Universidade do Minho.

COMISSÃO DIRETIVA

Profa. Helena Pires (diretora)
Profa. Emília Araújo
Prof. Albertino Gonçalves
Profa. Silvana Mota Ribeiro
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Ciclo de Seminários Doutorais em Ciências da Comunicação
prosseguiu com a temática “Desenhar metodologias”, por
Albertino Gonçalves (UMinho)
Pretendese com este ciclo, que vai ter cinco sessões e se prolonga até 31 de
maio, a melhoria das competências metodológicas dos alunos, a promoção da
reflexividade nas práticas de orientação, e a troca de experiências entre
investigadores e entre investigadores e alunos.

Próximo (e último) seminário: 
31 de maio (10h00), "Escolher métodos e aplicar técnicas", Profª Emília Araújo
(UMinho)
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UMinho faz a fusão entre ebook e livro físico
Intitulado 'Bridging Book' foi exibido, recentemente em Paris, na maior
conferência internacional da área, a CHI 2013. Desta forma, passa a ser
possível embeber conteúdos dinâmicos e interativos que dinamizam o caráter
estático das páginas do livro em papel. Ou seja, promovese o interesse em
simultâneo pelo ebook e pelo livro físico. O projeto vai ser, ainda, apresentado
em Junho num workshop, onde a equipa que o concebeu vai demonstrar a
tecnologia a académicos e editores em Nova Iorque (http://bridgingbooks.org/).

O sistema, criado pelo laboratório EngageLab da UMinho, faz com que um livro,
ao ser colocado junto a um dispositivo 'tablet' ou smartphone, gere conteúdos
multimédia relacionados com as páginas em papel do livro, através de uma
aplicação desenvolvida para o efeito

O livro não necessita de ligação física ao dispositivo nem de algum tipo de
eletrónica, sendo por isso uma solução acessível em termos de produção. Para
ativar a sincronização, basta embeber, no livro em papel, pequenas peças
magnéticas que são detetadas pela aplicação.

O projeto é cofinanciado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia e pelo
FEDER/COMPETE, no âmbito do projeto "EngageBook: touch, read and play".
Esta nova aproximação ao livro tradicional envolve os investigadores Ana Lúcia
Pinto, Ana Carina Figueiredo, Pedro Branco, Eduarda Coquet, Ido Iurgel e
Nelson Zagalo.

O engageLab é um laboratório que cruza artes e tecnologia, servindo o Centro
Algoritmi e o Centro de Estudos em Ciências da Comunicação (CECS) da
UMinho.

Ver apresentação multimédia:
http://boasnoticias.sapo.pt/multimedia_15455.html

Engagelab 'Bridging Book':
http://www.engagelab.org/projects/bridgingbook

Imprimir Partilhar Voltar

— Início
— Ensino
— Investigação
— Departamento

Departamento de
Ciências da Comunicação

Universidade do Minho
Campus de Gualtar
4710057 Braga  Portugal

T + 351 253 60 42 14
F + 351 253 60 46 97
E seccicom@ics.uminho.pt
W www.comunicacao.uminho.pt

Centro de Estudos 
de Comunicação e Sociedade

Universidade do Minho
Campus de Gualtar
4710057 Braga  Portugal

T + 351 253 60 46 95
F + 351 253 60 46 97
E cecs@ics.uminho.pt
W www.comunicacao.uminho.pt/cecs/

Instituto de 
Ciências Sociais

Universidade do Minho
Campus de Gualtar
4710057 Braga  Portugal

T + 351 253 60 42 80
F + 351 253 60 46 97
E sec@ics.uminho.pt
W www.ics.uminho.pt

http://www.comunicacao.uminho.pt/
http://www.comunicacao.uminho.pt/
http://www.comunicacao.uminho.pt/ensino/
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/
http://www.comunicacao.uminho.pt/dcc/
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/lingua.asp?linguaID=40&linguaAuxID=EN
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/content.asp?startAt=2&categoryID=611
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/content.asp?startAt=2&categoryID=671
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/content.asp?startAt=2&categoryID=612
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/publicacoes.asp?startAt=2&categoryID=1028
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/content.asp?startAt=2&categoryID=936
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/content.asp?startAt=2&categoryID=1080
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/content.asp?startAt=2&categoryID=613
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/content.asp?startAt=2&categoryID=614
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/publicacoes.asp?startAt=2&categoryID=1149
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/content.asp?startAt=2&categoryID=615
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/content.asp?startAt=2&categoryID=680
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/content.asp?startAt=2&categoryID=616
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/content.asp?startAt=2&categoryID=617
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/content.asp?startAt=2&categoryID=682
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/content.asp?startAt=2&categoryID=915
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/publicacoes.asp?startAt=2&categoryID=949
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/content.asp?startAt=2&categoryID=956
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/content.asp?startAt=2&categoryID=953
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/publicacoes.asp?startAt=2&categoryID=1141
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/content.asp?startAt=2&categoryID=1135
http://www.comunicacao.uminho.pt/upload/imgs/42_engagebook_1.jpg
javascript:;
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/index.asp
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/content.asp?startAt=3&categoryID=682
javascript:history.back(-1);
http://bridgingbooks.org/
http://boasnoticias.sapo.pt/multimedia_15455.html
http://www.engagelab.org/projects/bridgingbook
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/print_popup.asp?startAt=2&categoryID=945&newsID=3056
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&username=xa-4c3446b42a7edf39
javascript:history.back(-1);
http://www.comunicacao.uminho.pt/
http://www.comunicacao.uminho.pt/ensino/
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/
http://www.comunicacao.uminho.pt/dcc/
mailto:sec-cicom@ics.uminho.pt
http://www.comunicacao.uminho.pt/
mailto:cecs@ics.uminho.pt
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/cecs/
mailto:sec@ics.uminho.pt
http://www.ics.uminho.pt/


Chamada de artigos: Revista “Comunicação e Sociedade”, n.º 24 
Tema: Moda e Contemporaneidade 
Editoras:  
Gabriela Gama (mgama@ics.uminho.pt) Centro de Estudos de 
Comunicação e Sociedade (CECS), Universidade do Minho, 
Portugal 
Kathia Castilho (katcast@uol.com.br) Associação Brasileira de 
Estudos e Pesquisas em Moda (ABEPEM) 
 

A moda repele o já visto, movendo-se em territórios marcados por práticas indefinidas e 

ilimitadas, ensaiando múltiplas experiências, com o único pressuposto de que o que subsiste para 

além das modas que são apresentadas é que estas se esgotem no desejo imediato de as possuir, 

de as consumir, de voltar a desejar o novo. A moda funda-se nos contrários, assenta na eterna 

volatilidade do todo onde a celeridade garante a ausência da obsolescência. Nada é fabricado 

para durar e a obsolescência dos produtos garante às estruturas económicas a sobrevivência. 

Tudo é experimentado na fruição do presente. O Fast-fashion revolucionou o modo como se 

passou a olhar para a moda. Que tempo é este que sacraliza o novo em que as peças de roupa 

têm a duração dos kleenex? Como pensar um tempo que se rege pela sedução e pelo desejo? 

Se a moda se democratizou, simultaneamente rumou a sua produção para outras 

paragens em busca de preços mais competitivos. Mas será que perante um liberalismo 

desenfreado em que vivemos a responsabilidade social e o desenvolvimento sustentável são 

assegurados na realidade? No passado, o mercado do luxo de matriz francesa era imune às 

agitações económicas. Hoje, na Europa, o luxo ressente-se e deslocou-se para outras geografias. 

Como pensarmos estas deslocações?  

Se gostamos de ver a moda como espaço de criação, não podemos desligá-la do seu 

lado comercial. Como olhar para a inspiração num tempo em que as marcas estão nas mãos de 

grandes grupos económicos? Qual o papel dos criadores de moda quando estão associados aos 

grupos económicos e o seu nome é convertido em marca? Qual a importância da “utilização” das 

celebridades para a imagem das marcas? 

A contrafação e o plágio não são um fenómeno de hoje. Como pensar a contrafação, o 

plágio num tempo em que se procura um regresso às origens? Os consumidores compram 

artigos de luxo falsificados pelo que são, ou pelo que representam? 

A mundialização da economia, o fenómeno da globalização acelerou a indiferenciação de 

gostos e de estilos entre as pessoas que não vivem afastadas das “rotas” do progresso. Face ao 

passado, a identidade, que é cada vez mais transitória, mutante, é caraterizada por ruturas. Se a 

moda diferencia, hierarquiza, é, simultaneamente, portadora de ideias, de estéticas distintas em 

rutura com o instituído. Como lidam as tribos urbanas com a globalização dos estilos de vida?  



Hoje, o corpo está no epicentro de todas as ficções, reptos e inquietações. As tatuagens, 

os piercings, o body building, as dietas, as práticas desportivas, as cirurgias estéticas revelam 

um emergente descontentamento relativamente ao seu corpo. Mas somos apenas um corpo?  

Há mais de um século que as revistas de moda funcionam como o meio mais seguro 

para a disseminação do que se joga na indústria da moda, sempre em sintonia com o mercado. 

Que corpo é esse que habita nas revistas de moda? Um corpo perfeito que rompe com os 

corpos reais? Um corpo não corpo?  

 

 
Neste número da revista Comunicação e Sociedade pretendemos contribuir para o 
aprofundamento da compreensão destes problemas e destas realidades. Serão aceites artigos 
que se constituam como ensaios e/ou apresentação de investigações empíricas sobre as 
problemáticas anunciadas, estando aberta, no entanto, a possibilidade de se incluírem outras 
questões como relevantes, nomeadamente em matéria de recensões. 
 

"Comunicação e Sociedade" é uma revista arbitrada por pares e opera num processo de dupla 
revisão cega. 
 http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/publicacoes.asp?startAt=2&categoryID=674 
 

Cada trabalho submetido será distribuído a dois revisores previamente convidados a avaliá-lo, de 
acordo com a qualidade académica, originalidade e relevância para os objetivos e âmbito da 
temática desta edição da revista. Cada artigo aceite será publicado em Português e Inglês. Os 
originais deverão ser enviados em formato “Word” para cecs@ics.uminho.pt.  
 
As regras editoriais para a submissão eletrónica de originais estão disponíveis aqui: 
http://www.comunicacao.uminho.pt/upload/docs/revista_com_e_soc_normas_apresentação_origi
nais.pdf 
 

Línguas: Português e Inglês 
Data limite de submissão: 31 de Julho de 2013 
Comunicação de aceitação: 15 de Setembro de 2013 
Prevê-se que este número seja publicado no final do segundo semestre de 2013.  



 

12-13 setembro (Escola de Engenharia, UMinho, Braga) 

II Jornada dos Doutorandos em 
Ciências da Comunicação e 
Estudos Culturais 
 
Propostas de resumos: envio até 31 de maio 

 
 
Temos o prazer de anunciar que a 2ª Jornada dos Doutorandos em Ciências da Comunicação 

e em Estudos Culturais terá lugar nos dias 12 e 13 de Setembro de 2013, no campus de 

Gualtar da Universidade do Minho. 

 

A 2ª Jornada dos Doutorandos chama os estudantes do 3º ciclo em Ciências da Comunicação 

e em Estudos Culturais a partilharem experiências, resultados ou avanços relacionados com a 

sua investigação de doutoramento e o tema Comunicação e Cultura. 

 

Na continuação da edição anterior, as jornadas visam dar visibilidade e fortalecer o trabalho de 

investigação desenvolvido nos campos das Ciências da Comunicação e dos Estudos 

Culturais, propiciar espaços de diálogo, possibilitar a troca de experiências e a avaliação 

crítica construtiva. Damos preferência a comunicações que apresentem trabalhos em curso 

sobre questões teóricas e sobre o desenho de metodologias relacionados com os projectos de 

doutoramento.  

 

A 2ª Jornada compreenderá dois dias, com painéis de apresentações de manhã e de tarde. 

Serão atribuídos 20 minutos a cada comunicação, com 15 minutos para discussão e 

comentários. Para além dos colegas, de quem se espera uma participação activa e 

construtiva, contribuirão para o debate orientadores e doutorados do CECS.  

 

Os resumos, com cerca de 600 palavras, deverão ser enviados em formato Word para 

jornadasdoutorandos@gmail.com até 31 de Maio. Devem incluir no corpo da mensagem 

electrónica, mas não no resumo, o nome da autor ou do autor, da ou do orientador, curso de 

doutoramento e endereço electrónico.  

 



 

Todos os resumos serão submetidos à apreciação da comissão científica das jornadas, e 

classificados de acordo com o mérito académico e a relevância relativamente aos objectivos 

das mesmas. A comunicação de aceitação será feita até 30 de Junho.  

 

O texto integral das comunicações seleccionadas, formatado segundo normas a divulgar em 

tempo oportuno, deverá ser enviado até 1 de Setembro. Tal como na primeira edição, os 

textos integrais, depois de avaliados e revistos, serão publicados na linha de E-books do 

Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho. 

 

A 2ª Jornada dos Doutorandos, com o início previsto para as 10h00, terá lugar no Anfiteatro da 

Escola de Engenharia no campus de Gualtar, Braga.  

 

Para qualquer esclarecimento, por favor contacte Zara Pinto Coelho (zara@ics.uminho.pt) ou 

Joaquim Fidalgo (jfidalgo@ics.uminho.pt). 

 

Pela Comissão Científica 

Moisés Martins 

 

Comissão Organizadora 

Zara Pinto Coelho e Joaquim Fidalgo, CECS. 

Mariana Lameiras, Ana Cármen, Ivo Neto, Clarisse Pessoa, estudantes de doutoramento, 

Ciências da Comunicação e Estudos Culturais.            
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2º Congresso Literacia, Media e Cidadania
Tal como na primeira edição, ocorrida em março de 2011 na Universidade do
Minho, em Braga, a iniciativa foi dirigida a professores, investigadores,
profissionais dos media, bibliotecários, animadores socioculturais e
responsáveis políticos e empresariais. 

A organização pertenceu ao Grupo Informal de Literacia para os Media (GILM),
constituído pela Comissão Nacional da UNESCO, Conselho Nacional de
Educação, Entidade Reguladora para a Comunicação Social, Gabinete para os
Meios de Comunicação Social e Centro de Estudos de Comunicação e
Sociedade da Universidade do Minho.

O CECS marcou presença com um stand próprio, onde mostrou a produção
científica dos seus investigadores (ver foto).

Apresentação dos resultados do Projeto de Investigação "Navegando com
o Magalhães: Estudo sobre o impacto dos media digitais nas crianças"
Durante o 2º Congresso LMC, foram apresentados os resultados do Projeto de
Investigação "Navegando com o Magalhães: Estudo sobre o impacto dos media
digitais nas crianças" (CECS/FCT).
Toda a informação no site do projeto: http://www.lasics.uminho.pt/navmag/?
p=2084&lang=pt 

Toda a informação sobre o 2º congresso LMC:
http://literaciamediatica.pt/congresso/
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Iniciativa “Sete Dias com os Media”
A iniciativa nacional "Sete Dias com os Media" decorreu de 3 a 10 de maio. A
organização pertenceu ao Grupo Informal de Literacia para os Media (GILM),
constituído pela Comissão Nacional da UNESCO, Conselho Nacional de
Educação, Entidade Reguladora para a Comunicação Social, Gabinete para os
Meios de Comunicação Social e Centro de Estudos de Comunicação e
Sociedade da Universidade do Minho.

7 DIAS COM OS MEDIA é uma operação de sensibilização para o papel e lugar
que os media tradicionais e de nova geração ocupam no quotidiano de todos
nós. Tratase de um projeto de âmbito nacional destinado a reforçar e a fazer
refletir sobre a relação que se estabelece entre os media e as sociedades, numa
era em que as tecnologias e plataformas digitais possibilitam a expressão quase
generalizada dos cidadãos no espaço público.

Toda a informação:
http://www.literaciamediatica.pt/7diascomosmedia/

Alunos de Comunicação da UMinho participaram na iniciativa "7 Dias com
os Media"
Os estudantes do 3º ano do 1º Ciclo em Ciências da Comunicação e os
estudantes do Mestrado em Comunicação, Cidadania e Educação, da
Universidade do Minho, participaram ativamente na iniciativa, organizando um
conjunto de 22 atividades.

Toda a informação:
http://tinyurl.com/dxrx7yf
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Colóquio “JardinsJardineirosJardinagem”
O Colóquio "JardinsJardineirosJardinagem" decorreu no Museu Nogueira da
Silva (MNS), em Braga, de 16 a 18 de maio, e foi organizado pelo projeto
"Paisagens, Cultura e Artes da Contemporaneidade" (CECSCentro de Estudos
de Comunicação e Sociedade/CICSCentro de Investigação em Ciências
Sociais, ICSUMinho). Esta iniciativa pretendeu servir de encontro entre
criadores, investigadores e públicos (académicos e nãoacadémicos), numa
tentativa de contribuir para o conhecimento do estado da arte, relativo a esta
área de interesse, preferencialmente em Portugal. A iniciativa contemplou uma
exposição de desenho  Daphne, de Rosário Forjaz (Espaço Maria Ondina
Braga, Jardim do MNS) , bem como uma Oficina de Construção de um Jardim
Comestível (Ceiba Permacultura), também no jardim do museu.

Comissão Científica
Helena Pires, Ciências da Comunicação ICSUM (CECS)
Teresa Mora, Sociologia ICSUM (CICS)
Ana Francisca de Azevedo, Geografia ICSUM
Miguel Bandeira, Geografia ICSUM

Organização/Colaboração
Projeto Paisagens, Cultura e Artes da Contemporaneidade
http://www.comunicacao.uminho.pt/upload/docs/Landscapes_project%20CECS.pdf
CICS/CECS  ICS  Universidade do Minho
Museu Nogueira da Silva  MNS
Colaboração  Rosário Forjaz
jardinsjj2013@gmail.com  
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