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Lurdes Macedo: nova doutora em Ciências da Comunicação
Tiveram lugar no dia 18 de dezembro
(10h00), Anfiteatro B2 do CP2, UMinho
(Campus de Gualtar), as provas de
doutoramento em Ciências da Comunicação
da mestre Lurdes Macedo. A tese, com o
título "Da diversidade do mundo ao mundo
diverso da lusofonia: a reinvenção de uma
comunidade geocultural na sociedade em
rede", foi orientada pelo Professor Moisés
de Lemos Martins (CECS), e coorientada
pelos professores Joseph Straubhaar, da
Universidade do Texas (Austin, EUA), e
Regina Helena Pires de Brito, da
Universidade Presbiteriana Mackenzie (São Paulo, Brasil).
Mais >

CECS na Feira do Livro de Braga
O Centro de Estudos de Comunicação e
Sociedade esteve, mais uma vez, presente
na Feira do Livro de Braga onde, entre 29 de
novembro e 8 de dezembro, apresentou
toda a sua coleção editorial. Na grande nave
do Parque de Exposições de Braga, o
CECS teve um stand com uma vasta
produção científica sobre jornalismo,
televisão, literacia mediática, relações públicas, publicidade, artes visuais,
comunicação estratégica e linguagens. Com o objetivo principal de divulgar o
trabalho de uma vasta equipa de investigadores, esta iniciativa teve também o
propósito de aproximar as produções académicas do grande público. Com esta
presença, a direção do CECS pretendeu contribuir para o reconhecimento da
comunicação como ação estruturante de uma cidadania mais ativa e implicada.
Mais >

II Confibercom  Congresso Mundial de Comunicação Iberoamericana:
prazo económico para inscrições dilatado até 10 de janeiro
Foi dilatado até 10 de janeiro o prazo
económico para inscrições no II Congresso
Mundial de Comunicação Iberoamericana,
que vai decorrer entre os dias 13 e 16 de
abril de 2014, na UMinho, em Braga, e que
será organizado pelo CECS. Deverão
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inscreverse todos os participantes tendo, para o efeito, que preencher o
formulário de inscrição que está disponível no site do congresso. No caso de
comunicações com mais do que um autor, só estão obrigados à inscrição os
autores que participem presencialmente no evento. A organização só emitirá

 certificado para aqueles que tenham realizado inscrição.
Mais >

Decorrerá de 28 a 30 de abril, na UAveiro, com o CECS está associado à
organização
IV Congresso Internacional em Estudos Culturais
O IV Congresso Internacional em Estudos
Culturais  Colonialismos, Pós
Colonialismos e Lusofonias, que decorrerá
nas instalações do Museu de Aveiro (Santa
Joana), vai ter lugar de 28 a 30 de abril de
2014. MartínBarbero proferirá a conferência
de abertura deste evento, que é organizado
pelo Programa Doutoral em Estudos
Culturais, da responsabilidade conjunta das
Universidades de Aveiro e do Minho, bem
como do CECSCentro de Estudos em Comunicação e Sociedade.
Mais >

Revista Lusófona de Estudos Culturais com chamada de artigos aberta até
15 de janeiro
Encontrase aberta, até ao próximo dia 15
de janeiro, a chamada de artigos para o
segundo número da "Revista Lusófona de
Estudos Culturais". Esta edição acolhe
propostas que se enquadrem no tema
"Colonialismos, PósColonialismos e
Lusofonias  descolonizando discursos". Os textos podem ser enviados em
português ou em inglês até ao dia 15 de janeiro de 2014.
A "Revista Lusófona de Estudos Culturais", está associada ao Programa
Doutoral em Estudos Culturais das Universidades do Minho (CECS) e de Aveiro.
Mais >

Aberto até 15 de janeiro de 2014
Concurso 'Produções de Rádio  Estação NET'
Está aberto até ao próximo dia 15 de janeiro
de 2014 o concurso 'Produções de Rádio 
Estação NET', que pretende premiar e
destacar trabalhos originais e criativos na
área da rádio. O concurso procura promover
o envolvimento de jovens universitários e
estudantes do ensino secundário no universo
das produções radiofónicas, incentivando a
uma maior escuta da rádio. Esta iniciativa
parte do projeto de investigação ‘Estação
NET: moldar a rádio para ambiente web'
(PTDC/CCICOM/122384/2010), em curso no
Centro de Estudos de Comunicação e
Sociedade (CECS) da Universidade do
Minho, coordenado pela investigadora
integrada Madalena Oliveira.
Mais >

Conferência Internacional "Gender in focus: (new) trends in media": Call
for papers aberta até 15 de fevereiro
Está aberta até 15 de fevereiro de 2014 a
call for papers para a Conferência
Internacional "Gender in focus: (new)
trends in media", que se realizará na Universidade do Minho (Braga), nos dias
20 e 21 de junho de 2014. O evento é organizado pela equipa do projeto de
investigação "O género em foco: representações sociais nas revistas
portuguesas de informação generalista" (CECS/FCT), coordenado pela
investigadora integrada Rosa Cabecinhas, e tem como objetivo servir de fórum
para a discussão de ideias, experiências e resultados de pesquisas sobre
género e média, reunindo investigadores de ciências sociais, representantes de
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ONGs e profissionais dos média.
Mais >

Integrado na operação '7 Dias com os Media' a que o CECS está associado (39
de maio)
Concurso '7 Dias, 7 Dicas sobre os Media'
O Gabinete para os Meios de Comunicação
Social (GMCS) e a Rede de Bibliotecas
Escolares (RBE), em parceria com a
Direção Geral da Educação e a Fundação
para a Ciência e Tecnologia (FCT) lançaram
junto dos estabelecimentos de ensino
básico e secundário, o Concurso '7 Dias, 7
Dicas sobre os Media'. Motivadas pela
adesão alcançada no ano letivo anterior, as entidades promotoras do concurso
decidiram repetir a iniciativa, integrandoa na Operação '7 Dias com os Media' a
desenvolver entre 3 e 9 de maio de 2014, em que se pretende comemorar a
Liberdade de Imprensa e o seu Dia Mundial (3 de maio), iniciativa a que o CECS
está associado. As candidaturas estão abertas até ao dia 16 de março de 2014.
Mais >

Decorreu no dia 16 de dezembro
Alterações climáticas e erosão costeira: participação pública e
representações mediáticas
Teve lugar no dia 16 de dezembro, no
Instituto de Ciências Sociais (sala de atos),
da UMinho (Braga), um seminário sobre
"Alterações climáticas e erosão costeira:
participação pública e representações
mediáticas". O evento, que decorreu no
âmbito do projeto COMPOLIS 
Comunicação e Envolvimento Político com
Questões Ambientais (CECSUMinho, SOCIUS), foi coordenado por Anabela
Carvalho (CECS), e teve intervenções de Ana Delicado e Ana Horta, ambas
investigadoras do ICS da Universidade de Lisboa.
Mais >

Decorreu no dia 12 de dezembro
O projeto político e pedagógico no movimento coletivo de constituição de
uma escola pública de qualidade no ensino fundamental no Brasil
O seminário 'O projeto político e pedagógico
no movimento coletivo de constituição de
uma escola pública de qualidade no ensino
fundamental no Brasil', decorreu no dia 12
de dezembro (CPII, UMinho, Braga) e foi
orientado por Adriano Oliveira, doutorando
em Ciências da Comunicação, e teve como
objetivo apresentar, debater e analisar
algumas questões do processo de
constituição do projeto político pedagógico
de construção de uma escola pública de
qualidade, tendo como base a sua
experiência como gestor no Ensino
Fundamental no Brasil.
Mais >

Decorreu nos dias 5 e 6 de dezembro
Curso de formação avançada "Memória e Testemunho: Metodologias de
Análise de Oralidade, de Escrita e de Imagem"
Teve lugar nos dias 5 e 6 de dezembro, na
Universidade do Minho, o curso de
formação avançada "Memória e
Testemunho: Metodologias de Análise de
Oralidade, de Escrita e de Imagem". O
objetivo foi a concretização do desafio de
melhor compreender o alcance dos
conceitos de memória e de testemunho nos
estudos sobre a contemporaneidade,
destinandose a alunos de licenciatura e de pósgraduação, investigadores,
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docentes, técnicos de instituições culturais e de autarquias.
O CECS apoiou a iniciativa, estando associada à sua Comissão Organizadora a
investigadora Rita Ribeiro.
Mais >

Decorreu entre 4 e 7 de dezembro, na Cidade da Praia
1º Congresso caboverdiano de Ciências da Comunicação: MEDIACOM
2013  Caminhos da Comunicação
Moisés Martins, diretor do CECS e
presidente da SOPCOM, marcou presença
no 1º Congresso caboverdiano de Ciências
da Comunicação: MEDIACOM 2013  Caminhos da Comunicação, que decorreu
entre 4 e 7 de dezembro, na Cidade da Praia. Formada há poucos meses, a
MEDIACOM  Associação de Ciências de Comunicação de Cabo Verde, é
liderada por Silvino Lopes Évora, doutorado que fez o seu percurso académico
na Universidade do Minho (ICSDepartamento de Ciências da Comunicação) e é
investigador associado do CECS.Subordinada ao tema "Esfera pública digital 
fragilidades e desafios"
Mais >

No dia 2 de dezembro
Aula aberta "Género em Foco: (novos) sexismos, media e comportamento
social" juntou especialistas hispanoportuguesas na UMinho
Teve lugar no dia 2 de dezembro, na
UMinho, em Braga, uma aula aberta
intitulada "Género em Foco: (novos)
sexismos, media e comportamento social".
O evento, que decorreu no âmbito do projeto
de investigação "O género em foco:
representações sociais nas revistas
portuguesas de informação generalista"
(FCT/CECSUMinho), coordenado pela investigadora Rosa Cabecinhas, teve
lugar no Complexo Pedagógico I (Anfiteatro A3). O debate final foi moderado por
Silvana MotaRibeiro (CECS).
Mais >

Diretor do CECS apresentou a obra e proferiu conferência sobre "As ciências da
Comunicação em Portugal"
"Comunicação Digital. 10 Anos de Investigação" assinalou os 10 anos do
LabCom
"Comunicação Digital. 10 Anos de
Investigação" é o título da obra que
assinalou os 10 anos do LabCom através de
um conjunto de trabalhos de pesquisa
desenvolvidos naquela unidade de 
investigação. O lançamento do livro,
organizado por António Fidalgo e João
Canavilhas realizouse no dia 15 de
novembro e contou com uma apresentação
feita por Moisés de Lemos Martins, diretor do CECS, que proferiu uma
conferência sobre "As ciências da Comunicação em Portugal".
Mais >

Investigadora Sara Balonas associada a campanha lançada nos países da
CPLP
'Contra a violência eu dou a cara: oito países, uma mensagem comum'
Está em curso uma campanha de sensibilização para a eliminação de todas as
formas de violência sobre as mulheres para os países da CPLP  Comunidade
dos Países de Língua Portuguesa. Designada 'Contra a violência eu dou a cara:
oito países, uma mensagem comum', a iniciativa lançou um movimento nas
redes sociais que condena qualquer forma de violência sobre as mulheres,
através de um microsite onde cada cidadão pode subscrever e dar a cara. A
campanha, desenvolvida no quadro da Comissão para a Igualdade de Género,
foi criada com o envolvimento da investigadora Sara Balonas (CECS),
responsável pela criatividade.
Mais >
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É doutoranda em Ciências da Comunicação (CECSUMinho)
Cristiane Parente participou na conferência "Youth Engagement Summit &
Workshops" (Varsóvia)
Cristiane Parente, doutoranda em Ciências
da Comunicação (CECSUMinho) participou,
nos dias 2 e 3 de dezembro, em Varsóvia,
na conferência "Youth Engagement Summit
& Workshops". A doutoranda, que foi desde
2008 e até vir estudar para Portugal,
coordenadora de programas sobre o "Jornal
na Educação", da Associação Brasileira de
Jornais, é também consultora do programa congénere da WAN  Associação
Mundial de Jornais, tendo sido nessa qualidade que se deslocou à Polónia.
Mais >

Ebook "Comunicação e Cultura: II Jornada de Doutorandos em Ciências
da Comunicação e Estudos Culturais" 
Já está disponível o ebook "Comunicação e
Cultura: II Jornada de Doutorandos em
Ciências da Comunicação e Estudos
Culturais", publicado pelo CECS  Centro de
Estudos de Comunicação e Sociedade
(UMinho) e coeditado por Zara PintoCoelho
e Joaquim Fidalgo. A publicação integra
várias propostas de investigação, reflexões e
estudos, inscritas na temática que serviu de
pano de fundo à II Jornada de Doutorandos
em Ciências da Comunicação e Estudos
Culturais, organizada pelo CECS e que
decorreu nos dias 12 e 13 de setembro, na
Universidade do Minho, em Braga.
Mais >

Ebook "A Saúde em Notícia: Repensando Práticas de Comunicação"
Já está disponível o ebook "A Saúde em
Notícia: Repensando Práticas de
Comunicação", que decorre do trabalho de
investigação feito no âmbito do projeto
"Doença em Notícia", financiado pela
Fundação para a Ciência e Tecnologia
(20102013). Organizado por Felisbela
Lopes, Teresa Ruão, Sandra Marinho, Zara
Pinto Coelho, Luciana Fernandes, Rita
Araújo e Sofia Gomes, a publicação (ISBN:
9789898600158) procurou responder às
seguintes questões: De que falam, com
quem falam, como falam os jornais
portugueses de referência, quando publicam
artigos noticiosos sobre saúde,
particularmente sobre doenças?; Quais as
perceções dos jornalistas que acompanham o campo da saúde acerca do
trabalho que fazem (valoresnotícia, relação com as fontes, expectativas das
audiência...)?; Como se organizam as fontes de informação no campo da
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saúde?; e Que avaliação fazem as fontes de informação em saúde do trabalho
jornalístico? (da introdução).
Mais >

Ebook "O Real (Ainda) Mora Aqui? Os convidados e a Participação dos
Espectadores na TV Informativa"
Já está disponível o ebook "O Real (Ainda)
Mora Aqui? Os convidados e a Participação
dos Espectadores na TV Informativa", da
autoria de Felisbela Lopes (coord.), Luís
Miguel Loureiro & Ivo Neto. Editada pelo
CECS, a publicação (ISBN: 9789898600
165) resulta do trabalho de investigação
feito no âmbito do projeto "Jornalismo
televisivo e cidadania: os desafios da esfera
pública digital", financiado pela Fundação
para a Ciência e Tecnologia, que, entre 2010
e 2013, procurou perceber que tipo de
espaço público a TV informativa desenhou
através dos seus programas de informação
emitidos em horário nobre.
Com este trabalho, pretendeuse conhecer a programação informativa dos
canais generalistas e temáticos de informação; identificar programas com
estúdios abertos a convidados que comentam a atualidade ou falam do seu
trabalho; caracterizar esses convidados a partir de diversas variáveis para
definir o perfiltipo daqueles que habitualmente entram nos diferentes canais da
TV portuguesa; identificar nesses programas momentos de integração do
telespectador; e tipificar essas formas de integração para com isso interrogar a
evolução da TV informativa (da Introdução).
Mais >

É editada pelo GT Jovens investigadores da SOPCOM
Revista Comunicando nº2: 'Tecnologias
da informação, novos media e literacia
digital'
Já está disponível o segundo número da
Revista Comunicando. Da responsabilidade
do GT Jovens Investigadores da SOPCOM,
a que estão associados vários elementos do
CECS, tem por tema 'Tecnologias da
informação, novos media e literacia digital'.
Esta edição tem vários textos de
investigadorescolaboradores do CECS.
Mais >

Agenda de Atividades de Literacia Digital
Já está disponível no LASICS (reporitorium do CECS), a 'Agenda de Atividades
de Literacia Digital', publicação que surge no âmbito de um Projeto de
Investigação e Desenvolvimento intitulado "Escolinhas Criativas", financiado
pelo Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN), e coordenado no
CECS pela investigadora Sara Pereira. O projeto contou com a participação de
diversas entidades do Sistema Tecnológico Científico Nacional, incluindo a
Universidade do Porto (Faculdade de Engenharia e Faculdade de Belas Artes), o
Instituto Superior de Engenharia do Porto, o INESC Porto (agora INESC TEC), e

http://www.lasics.uminho.pt/ojs/index.php/cecs_ebooks/issue/view/125
http://www.lasics.uminho.pt/ojs/index.php/cecs_ebooks/issue/view/124
http://www.revistacomunicando.sopcom.pt/edicao/37


a Universidade do Minho  Centro de
Estudos de Comunicação e Sociedade, bem
como RTP e a Microsoft como parceiros.
Colaboram ainda o Colégio Paulo VI
(Gondomar) e Escolas do Ensino Básico do
1.º e 2.º ciclo. A Agenda é coordenada por
Sara Pereira, Ademar Aguiar e Luís Pereira
(ISBN: 97898986001227).
Mais >

25 + Um: Agenda de Atividades de Educação para os Media
Já está disponível no LASICS (repositorium
do CECS), a publicação "25 + Um: Agenda
de Atividades de Educação para os Media",
com coordenação de Sara Pereira, Luís
Pereira e Vítor Tomé (ISBN: 97898997244
02). Receitas só para os medicamentos. E
mesmo nesse caso o melhor é evitálas. No
caso desta Agenda, não se trata de receitas
para quem quer fazer Educação para os
Media. Tratase de provocações, exemplos, possibilidades, inspirações. De
gente que andou e/ou anda no terreno. Que o conhece bem, desde o préescolar
ao superior. De gente que acha importante não descartar da educação o mundo
dos media e da comunicação. De gente que investigou estes assuntos, mas
que entende que a ação no terreno  na sala de aula, nas atividades escolares
nãoletivas, nas associações...  ganha se for apoiada em conhecimento sólido
(texto de Manuel Pinto, exdiretor do CECS).
Mais >

Notícias do CECS nos média

 

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: Anabela Carvalho, Carla Cerqueira, Carlos Tourinho,
Inês Amaral, Jorge Palinhos, Sílvia Raquel Pinto, Vítor de Sousa.
Mais >

Revistas de Acesso Livre

Mais >

Ficha Técnica:
Diretor: Moisés de Lemos Martins
Diretorasadjuntas: Helena Sousa e Madalena Oliveira
Editorexecutivo: Vítor de Sousa
Colaboram neste número: Anabela Carvalho, Anabela Santos, Emília Araújo,
Eunice Seixas, Fábio Ribeiro, Felisbela Lopes, Madalena Oliveira, Manuel Pinto,
Maria de Jesus, Ricardina Magalhães, Rosa Cabecinhas, Sara Balonas, Sara
Maia, Sara Pereira.

O CECS tem o apoio da FCT
Financiado pelo Projeto Estratégico PEstOE/COM/UI0736/2013
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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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Lurdes Macedo: nova doutora em Ciências da Comunicação
Tiveram lugar no dia 18 de dezembro (10h00), Anfiteatro B2 do CP2, UMinho,
Campus de Gualtar), as provas de doutoramento em Ciências da Comunicação
da mestre Lurdes Macedo. A tese, com o título "Da diversidade do mundo ao
mundo diverso da lusofonia: a reinvenção de uma comunidade geocultural na
sociedade em rede", foi orientada pelo Professor Moisés de Lemos Martins
(CECS), e coorientada pelos professores Joseph Straubhaar, da Universidade
do Texas (Austin, EUA), e Regina Helena Pires de Brito, da Universidade
Presbiteriana Mackenzie (São Paulo, Brasil).

O júri foi presidido por Helena Sousa (presidente do ICS), sendo constituído por
Manuel Pinto, Rosa Cabecinhas (ambos da UMinho/CECS), José Carlos
Venâncio e Maria Manuel Baptista (ambos do CECS), para além dos
orientadores.

Para mais info, clicar aqui.
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CECS presente na Feira do Livro de Braga

O Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade esteve, mais uma vez, na
Feira do Livro de Braga onde, entre 29 de novembro e 8 de dezembro, o CECS
apresentou toda a sua coleção editorial, composta por mais de 60 títulos.

Pela segunda vez, o CECS partilhou o espaço da grande nave do Parque de
Exposições de Braga, com um stand inteiramente dedicado a uma vasta
produção científica sobre jornalismo, televisão, literacia mediática, relações
públicas, publicidade, artes visuais, comunicação estratégica e linguagens.

Com o objetivo principal de divulgar o trabalho de uma vasta equipa de
investigadores, esta iniciativa do CECS teve também o propósito de aproximar
as produções académicas do grande público. Com esta presença, a direção do
CECS pretendeu contribuir para o reconhecimento da comunicação como ação
estruturante de uma cidadania mais ativa e implicada.
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Revista Lusófona de Estudos Culturais 

Lusophone Journal of Cultural Studies 

 

Chamada de Artigos 

 

Colonialismos, pós-colonialismos e Lusofonias – Descolonizar o pensamento 

 

A Revista Lusófona de Estudos Culturais convida à submissão de artigos na área 

do colonialismo e suas consequências, particularmente em contextos onde 

Portuguese é usado, como língua oficial ou como língua de comunidades de 

diáspora. Esta chamada de artigos é independente da chamada de artigos para a 

conferência com o mesmo nome, Colonialismos, pós-colonialismos e Lusofonias, 

a realizar em Aveiro. No entanto, muitos dos subtemas sugeridos para a referida 

conferência, podem servir como um conjunto inicial de diretrizes para este 

número especial da Revista Lusófona de Estudos Culturais: 

 

1 . Pós-colonialismos e políticas de identidade. 

2 . Descolonizações ou recolonizações? 

3. Emigrantes em contextos coloniais e pós-coloniais. 

4. Lusofonias visíveis, Lusofonias invisíveis. 

5. Questões de género em contextos coloniais e pós-coloniais. 

6. Direitos humanos e a construção da alteridade em contextos coloniais e pós-

coloniais. 

7. Pensar a descolonização da cultura: das marcas coloniais à re-imaginação do 

mundo. 

8. Arte, cultura popular, colonialismo e pós-colonialismos 

9. História e memórias coloniais e pós-coloniais 

10. Práticas pós-coloniais na educação e na governação central e local 

11. Discursos pós-coloniais no consumo e nos negócios 

12. A internet, a digitalização e pós-colonial 

 



Os autores são convidados a considerar os possíveis contributos da investigação 

desenvolvida em contextos em que a língua portuguesa é falada para o debate 

global sobre os fluxos interculturais.  

Em relação à análise a desenvolver, visto que a primeira sugestão temática geral 

se refere a pós-colonialismos e políticas de identidade, vale a pena insistir na 

pluralidade de pós-colonialismos e sua relação com a construção das identidades 

imaginadas das nações, como discurso e não como ontologia. Neste contexto, é 

solicitado um foco nas práticas sociais, o pós-colonial como uma estratégia de 

decodificação, uma forma de interpretar as realidades, e não como um estatuto 

ontológico. Naturalmente, a prática social em que as reivindicações são feitas 

como a identidades pós-coloniais é em si um discurso susceptível de análise.  

Assim, são bem-vindos contributos que considerem as práticas pós-coloniais 

específicas para as culturas em que Português é amplamente utilizado, como 

língua oficial ou onde exerce pressão cultural. Além de lidar com questões 

fundamentais nos referidos contextos culturais, os artigos podem também 

assumir a forma de ensaios de investigação sobre culturas transfronteiriças. As 

práticas discursivas do outro lado da fronteira Sul-Africana de Moçambique são 

de interesse para os estudos pós-coloniais em Português, por exemplo. Como são 

todas as zonas fronteiriças dinâmicas, seja entre Angola e a República 

Democrática do Congo, entre o Acre e o Peru, ou entre Timor Leste e Timor 

indonésio. Além disso, a afirmação de que o pós-colonial é uma prática 

hermenêutica significa que o pós-colonial é um aspecto significativo dos fluxos 

culturais portugueses e europeus. Emigrantes portugueses nos países europeus 

também são frequentemente apanhados em discursos que envolvem questões de 

alteridade e as identidades nacionais, em que as questões muitas vezes 

aglutinam imigrantes europeus e não-europeus através de um continuum de 

conceptualizações que envolvem  redefinições das culturas nacionais. 

Artigos abordando estes contextos e quaisquer outros relacionados com estes, 

são bem-vindos. 

Os artigos podem ser submetidos em Inglês ou Português, até dia 15 de Janeiro 

de 2014, na plataforma da Revista Lusófona de Estudos Culturais, seguindo as 

respectivas normas: 

http://estudosculturais.com/revistalusofona/index.php/rlec 

Os autores cujos artigos venham a ser selecionados para esta edição temática, 

deverão posteriormente fornecer o seu artigo nas duas línguas: português e 

inglês.  

 



 
 
International Conference “Gender in focus: (new) trends in media” 
June 20-21, 2014 
University of Minho (Braga, Portugal) 
 

The Communication and Society Research Centre invites you to submit a proposal for a paper, 
panel or poster presentation to the upcoming International Conference "Gender in focus: (new) 
trends in media". 
 

Over the last decades, a considerable amount of research has been conducted on the 
relationship of gender with communication. However, new insights are still needed, especially 
those that explore the interrelations and negotiations between media and gender through the use 
of interdisciplinary and intersectional approaches. 
 

This event aims to serve as a forum to discuss ideas, experiences and research results on 
gender and media, bringing together social sciences researchers, NGOs representatives and 
media professionals.  
 

Topics of interest for submission include, but are not limited to, the following: 
• Femininities and/or Masculinities Representations in Media 
• Gender and Media Trends 
• Gender, Media and Public Sphere 
• Gender, Advertising and Consumer Culture  
• Gender, Audience and Reception Studies 
• Gender, Digital Culture and Communication 
• Gender, Media Institutions and Communication Policies 
• Media and Feminist Theory 
• Media Social Networks and Identities 
• Media, Gender and Democracy 
• Media, Gender and Human rights 
• Media, Gender and Intercultural Communication 
• Media, Gender and Sexualities 
• New Media and Feminist Movements 
• Intersectionality and Media 
 

Please submit an abstract for oral paper or poster up to 300 words and a brief authors biography 
of about 150 words. Panel proposals should consist of a rationale of the panel (300 words), 
abstracts for individual presenters (150 words each), name of panel chair(s) and a brief authors 
biography of about 150 words. 
 

Proposals (English only) should be submitted through the EasyChair system 
(https://www.easychair.org/conferences/?conf=gf2014), mentioning name, academic affiliation 
and contacts. The deadline is February 15, 2014 and the notification of paper, panel or poster 
acceptance will be no later than March 15, 2014. 
 
For further information, please contact Anabela Santos (genfoc@ics.uminho.pt) or visit the 
website http://www.lasics.uminho.pt/genderfocus2014/ 
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Concurso 7 Dias, 7 Dicas sobre os Media 

Ano letivo 2013-2014 

 

O Gabinete para os Meios de Comunicação Social (GMCS) e a Rede de 

Bibliotecas Escolares (RBE), em parceria com a Direção Geral da Educação e 

a Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) lançam, pela segunda vez, 

junto dos estabelecimentos de ensino básico e secundário, o Concurso 7 

Dias, 7 Dicas sobre os Media. 

Motivadas pela adesão alcançada no ano letivo anterior, as entidades 

promotoras do concurso decidiram repetir a iniciativa, integrando-a na 

Operação 7 Dias com os Media1 a desenvolver entre 3 e 9 de maio de 2014.   

 

Este desafio, dirigido a duas categorias de alunos – 1º e 2º ciclos do ensino 

básico e 3º ciclo do ensino básico e secundário – tem como objetivos 

continuar a fomentar o uso crítico e criativo dos media, uma utilização mais 

segura da Internet e o respeito pelos direitos de autor, bem como estimular 

dentro das escolas a colaboração entre os professores, os alunos, os jornais, 

rádios, televisões e bibliotecas escolares no âmbito da Educação para os 

Media. 

 

Importa ainda realçar que esta segunda edição do concurso, embora mantenha 

a matriz essencial da anterior, introduz algumas novidades: alarga ao público 

sénior o universo dos destinatários das dicas produzidas pelos alunos 

concorrentes e torna mais explícito o tema da segurança nos telemóveis e 

nas redes sociais, pretendendo reforçar a ligação entre as diferentes 

gerações e incentivar o acompanhamento da evolução tecnológica. 

 

A participação no concurso é feita através da produção de Sete Dicas (alertas, 

recomendações e conselhos) em formatos diversos (áudio, vídeo, 

                                                           
1
 Projeto anual do Grupo Informal sobre Literacia para os Media destinado a sensibilizar os 

cidadãos de todo o país, para o papel e lugar que os media tradicionais e de nova geração 
ocupam no seu quotidiano. Os 7 Dias com os Media decorrem entre 3 e 9 de maio, 
pretendendo-se, desta forma, comemorar a Liberdade de Imprensa e o seu Dia Mundial (3 de 
maio)  



2 
 

apresentação eletrónica ou cartaz), fixando-se em 16 DE MARÇO a data limite 

para o professor bibliotecário enviar o trabalho selecionado na escola/ 

agrupamento, em cada uma das categorias.  

 

Os temas base para a produção das Dicas são: 

 O uso dos media na sala de aula e na biblioteca; 

 A segurança nos telemóveis e nas redes sociais; 

 Como evitar o plágio. 

 

Os alunos autores dos trabalhos vencedores em cada categoria (num máximo 

de três por cada trabalho), serão distinguidos individualmente com tablets e os 

professores orientadores receberão um pacote de materiais pedagógicos para 

a promoção da literacia para os media junto dos seus alunos. 
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Alterações climáticas e erosão costeira: participação pública
e representações mediáticas
Teve lugar no dia 16 de dezembro, no Instituto de Ciências Sociais (sala de
atos), da UMinho (Braga), um seminário sobre "Alterações climáticas e erosão
costeira: participação pública e representações mediáticas".
O evento, que decorreu no âmbito do projeto COMPOLIS  Comunicação e
Envolvimento Político com Questões Ambientais (CECSUMinho, SOCIUS), foi
coordenado por Anabela Carvalho (CECS), e teve intervenções de Ana Delicado
e Ana Horta, ambas investigadoras do ICS da Universidade de Lisboa.

Ana Delicado é investigadora do ICSULisboa e trabalha na área dos estudos
sociais da ciência. Doutorada em sociologia pela Universidade de Lisboa.
Coordenou projetos sobre associações científicas e sobre energias renováveis.
Também participou em investigação sobre alterações climáticas, energia
nuclear, o uso da internet pelas crianças, os museus de ciência e riscos
ambientais. É vicecoordenadora do OBSERVA.

Ana Horta é doutorada pelo ISCTEIUL e investigadora de pósdoutoramento no
ICSULisboa, com uma bolsa da Fundação de Ciência e Tecnologia. Tem
centrado a sua investigação na sociologia dos media e, mais recentemente, na
construção social dos problemas energéticos e nas representações e práticas
de consumo de energia.
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O projeto político e pedagógico no movimento coletivo de
constituição de uma escola pública de qualidade no ensino
fundamental no Brasil
Este seminário foi orientado por Adriano Oliveira e teve como objetivo
apresentar, debater e analisar algumas questões do processo de constituição do
projeto político pedagógico de construção de uma escola pública de qualidade,
tendo como base a sua experiência como gestor no Ensino Fundamental no
Brasil. Entre as questões pertinentes, foram objeto de discussão as
posições/posturas dos diferentes sujeitos (pais, alunos, professores e
funcionários) no contexto atual, assim como a adequabilidade da investigação
qualitativa, face às dificuldades do quotidiano escolar. 

Adriano de Oliveira é doutorando em educação pela Universidade Federal de
Santa Catarina (Brasil) e investigador visitante no Centro de Estudos de
Comunicação e Sociedade (CECS/UM). Atualmente é coordenador pedagógico
da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis. Foi diretor de escola durante
cinco anos, professor do 1º Ciclo e professor universitário na área de educação.
Desenvolve atualmente investigação sobre a iniciação á investigação científica.
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Curso de formação avançada “Memória e Testemunho:
Metodologias de Análise de Oralidade, de Escrita e de
Imagem”
Teve lugar nos dias  5 e 6 de dezembro, na Universidade do Minho, o curso de
formação avançada "Memória e Testemunho: Metodologias de Análise de
Oralidade, de Escrita e de Imagem". O objetivo foi a concretização do desafio
de melhor compreender o alcance dos conceitos de memória e de testemunho
nos estudos sobre a contemporaneidade, destinandose a alunos de licenciatura
e de pósgraduação, investigadores, docentes, técnicos de instituições culturais
e de autarquias.
O CECS apoiou a iniciativa, estando associada à sua Comissão Organizadora a
investigadora Rita Ribeiro.

Toda a informação: ver o PDF anexo ou no link.
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1º Congresso caboverdiano de Ciências da Comunicação:
MEDIACOM 2013  Caminhos da Comunicação
Moisés Martins, diretor do CECS e presidente da SOPCOM, marcou presença
no 1º Congresso caboverdiano de Ciências da Comunicação: MEDIACOM 2013
 Caminhos da Comunicação, que decorreu entrre 4 e 7 de dezembro, na Cidade
da Praia. Formada há poucos meses, a MEDIACOM  Associação de Ciências
de Comunicação de Cabo Verde, é liderada por Silvino Lopes Évora, doutorado
que fez o seu percurso académico na Universidade do Minho (ICS
Departamento de Ciências da Comunicação) e é investigador associado do
CECS.

Para além de Moisés Martins, que participou no painel 'Ciências da
Comunicação e a Construção do Espaço Lusófono do Conhecimento', o CECS
esteve representado pelo investigador Ivo Domingues ('Relações Públicas,
Comunicação Organizacional e Desenvolvimento'), orientador de doutoramento
de Alfredo Pereira, que foi o directorgeral do Congresso.
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Aula aberta “Género em Foco: (novos) sexismos, media e
comportamento social” junta especialistas hispano
portuguesas na UMinho
Teve lugar no dia 2 de dezembro, na UMinho, em Braga, uma aula aberta
intitulada "Género em Foco: (novos) sexismos, media e comportamento social".
O evento, que decorreu no âmbito do projeto de investigação "O género em
foco: representações sociais nas revistas portuguesas de informação
generalista" (FCT/CECSUMinho) teve lugar no Complexo Pedagógico I
(Anfiteatro A3), entre as 14h00 e as 17h00. O debate final foi moderado por
Silvana MotaRibeiro (CECS).

Esta aula aberta pretendeu promover a reflexão crítica sobre a cobertura
noticiosa do Dia Internacional das Mulheres, o papel da publicidade na aceitação
dos micromachismos e da violência contra as mulheres, e o modo como as/os
jovens percecionam a produção e a regulação da publicidade, particularmente no
que concerne à dimensão de género.

Dirigido à comunidade académica e ao público em geral, a iniciativa contou com
a participação de especialistas como Carla Cerqueira (Universidade do Minho),
Mercedes Durán (Universidade de Sevilha), Roberto MartinezPecino
(Universidade de Sevilha), Sara I. Magalhães e Ana Jorge (União de Mulheres
Alternativa e Resposta).

Mais informações: http://www.lasics.uminho.pt/genfoc/?page_id=78&lang=PT
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Voltar

“Comunicação Digital. 10 Anos de Investigação” assinalou
os 10 anos do LabCom
"Comunicação Digital. 10 Anos de Investigação" é o título da obra que assinalou
os 10 anos do LabCom através de um conjunto de trabalhos de pesquisa
desenvolvidos naquela unidade de investigação. O lançamento do livro,
organizado por António Fidalgo e João Canavilhas realizouse no dia 15 de
novembro e contou com uma apresentação feita por Moisés Lemos Martins que,
para além de diretor do CECS, é professor catedrático na Universidade do
Minho, diretor do Doutoramento FCT em Ciências das Comunicação, presidente
da SOPCOM (Associação Portuguesa das Ciências da Comunicação) e da
CONFIBERCOM (Confederação Iberoamericana de Ciências da Comunicação)
e autor de várias obras de referência.

No âmbito do lançamento da obra, Moisés Lemos Martins proferiu uma
conferência sobre "As ciências da Comunicação em Portugal" onde lembrou
momentos marcantes como o surgimento da primeira licenciatura em Ciências
da Comunicação na Universidade Nova de Lisboa (UNL), em 1979, o primeiro
mestrado na UNL, em 1983, a fundação da SOPCOM, em 1998, a primeira
avaliação dos centros de investigação, em 2003, sem esquecer o momento em
que os estudos da comunicação nasceram na UBI e os desafios que hoje se
colocam à comunicação como campo científico. "Numa região do interior, com
mais dificuldade de recrutamento de alunos e professores, o panorama não pode
ser melhor", afirmou Moisés Lemos Martins. O presidente da SOPCOM olha
para a Covilhã e encontra "uma das comunidades científicas mais credibilizadas
de Portugal, e ainda nos países lusófonos e em Espanha". A BOCC  Biblioteca
Online de Ciências da Comunicação ou a DOC Online  Revista Digital de
Cinema Documentário são "dois exlíbris do grupo e do LabCom", sustentou,
concluindo: "Com os recursos limitados que tinham, fizeram uma obra
grandiosa".
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Voltar

'Contra a violência eu dou a cara: oito países, uma
mensagem comum'
Está em curso uma campanha de sensibilização para a eliminação de todas as
formas de violência sobre as mulheres para os países da CPLP  Comunidade
dos Países de Língua Portuguesa. Designada 'Contra a violência eu dou a cara:
oito países, uma mensagem comum', a iniciativa lançou um movimento nas
redes sociais que condena qualquer forma de violência sobre as mulheres,
através de um microsite onde cada cidadão pode subscrever e dar a cara. A
campanha, desenvolvida no quadro da Comissão para a Igualdade de Género,
foi criada com o envolvimento da investigadora Sara Balonas (CECS),
responsável da agência de publicidade que desenvolveu a criatividade.

Cartazes no link:
http://www.comunicacao.uminho.pt/upload/docs/Cartazes_campanha_contra_a_violência.pdf

Mais informação:
www.naoviolenciacontramulheres.cplp.org
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