
Ciências da Comunicação Início  |  Ensino  |  Investigação
 |  Departamento

PT / EN

Sobre o CECS

Grupos de Investigação

Investigadores

Investigadores Visitantes

Observatórios

Laboratórios

Projetos

Publicações

Patentes

Parcerias

Internacionalização

PósGraduações

Destaques

Eventos

Comissão Externa
Permanente de
Aconselhamento Científico
(CEPAC)

Newsletter

Clipping

Revistas Open Access

Depósitos mensais no
RepositoriUM

Semana do Acesso Aberto
2015

Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade

Home Newsletter 2014

Voltar

Newsletter nº 49  Janeiro de 2014

Martins Mapera novo doutor em Estudos Culturais
Tiveram lugar no dia 13 de janeiro (14h45),
na sala de Atos Académicos da Reitoria da
Universidade de Aveiro, as provas de
doutoramento em Estudos Culturais de
Martins Mapera, que foi aprovado por
unanimidade. A tese, com o título
"Realismo e Lirismo em Terra Sonâmbula de
Mia Couto e Chuva Braba de Manuel
Lopes", teve orientação de António Manuel
dos Santos Ferreira, professor Associado
da Universidade de Aveiro. O Programa
Doutoral em Estudos Culturais tem associados o CECSUMinho e a
Universidade de Aveiro.
Mais >

Mais de 600 inscrições para o II CONFIBERCOM
O 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,
registou mais de 600 inscrições. Promover a
reflexão sobre os desafios de
internacionalização das ciências da
comunicação no espaço iberoamericano, fomentar a valorização das línguas
ibéricas como línguas de conhecimento e de produção científica e estreitar os
laços de cooperação entre os investigadores dos países desta vasta região são
os principais objetivos do II Congresso da Confibercom (Confederação Ibero
americana de Associações Científicas e Académicas de Comunicação).
Mais >

Herbert Ekwe Ekwe em Aveiro
Herbert Ekwe Ekwe, um dos maiores
especialistas mundiais em Estado, guerra e
genocídio em África será um dos
conferencistas convidados para o IV
Congresso Internacional em Estudos
Culturais  Colonialismos, Póscolonialismos
e Lusofonias. O cientista político proferirá
uma conferência intitulada "Paradoxo da funcionalidade? No estado pós
colonial/pósconquista em África". O IV Congresso Internacional em Estudos
Culturais  Colonialismos, Póscolonialismos e Lusofonias, a cuja organização o
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CECS está associado, decorrerá nos dias 28, 29 e 30 de abril, no Museu de
Santa Joana, em Aveiro.

 Mais >

Elaborado por Manuel Pinto, Sara Pereira (ambos do CECS) e Eduardo Jorge
Madureira
Referencial de Educação para os Media em consulta pública
A DireçãoGeral da Educação elaborou, no
contexto das Linhas Orientadoras de
Educação para a Cidadania, lançadas em
dezembro de 2012, uma proposta de
Referencial de Educação para os Media para
a Educação PréEscolar, o Ensino Básico e
o Ensino Secundário. O documento,
elaborado pelos investigadores Manuel Pinto,
Sara Pereira (ambos do CECS) e Eduardo
Jorge Madureira, foi colocado a consulta e discussão pública até ao dia 7 de
fevereiro. Os interessados podem enviar comentários através de correio
eletrónico (edu.media.consulta@dge.mec.pt). Para aceder ao documento, clicar
em ‘Mais'. 
Mais >

Na 100ª Página (Braga), no dia 5 de fevereiro (18h00)
Realizadora Silvia Maggi apresenta o documentário "Welcome Home"
No âmbito do projeto "Paisagens, Cultura e
Artes da Contemporaneidade" (CECS/CICS)
vai ser exibido, no próximo dia 5 de
fevereiro (18h00), na Livraria 100ª Página
(Braga), o documentário "Welcome Home 
A Story About a Queer Elderly Community
in Berlin", da autoria da realizadora Silvia
Maggi. Tratase de um documentário fílmico com base na pesquisa de Silvia
Radicioni, cujo trabalho de campo foi efetuado por ambas as autoras junto de
uma comunidade singular. Os comentários estarão a cargo da investigadora
Ana Francisca de Azevedo.
Mais >

7 de fevereiro (14h30), no Palácio Foz (Lisboa)
Apresentação pública da operação ‘7 Dias com os Media 2014'
O Grupo Informal de Literacia para os Media
(GILM) decidiu repetir a operação ‘7 Dias
com os Media' em 2014, tendo agendado
uma sessão pública de apresentação do
projeto para o próximo dia 7 de fevereiro
(14h30), no Palácio Foz (Lisboa). O GILM, que é constituído pela Comissão
Nacional da UNESCO, Conselho Nacional de Educação, DireçãoGeral da
Educação, Entidade Reguladora para a Comunicação Social, Fundação para a
Ciência e Tecnologia  Sociedade da Informação, Gabinete para os Meios de
Comunicação Social, Rádio e Televisão de Portugal, Rede de Bibliotecas
Escolares, e Universidade do Minho  Centro de Estudos de Comunicação e
Sociedade, pretende interpelar quem entender associarse ao projeto, no sentido
de estimular a organização de iniciativas dedicadas à liberdade de imprensa, ou
a outra dimensão do universo mediático, de forma a contribuir para que a
Operação ‘7 Dias com os Media 2014' constitua mais um marco na elevação do
nível de literacia mediática da nossa população.

As candidaturas estão abertas até ao dia 16 de março
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 (ver notícia anterior). As candidaturas estão abertas até ao dia
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16 de março.
Mais >

Chamada de trabalhos aberta até 16 de fevereiro
I SIACOM  I Seminário Iberoamericano de Estudos e Pesquisas em
Comunicação e Moda: Estéticas Contemporâneas
Está aberta até 16 de fevereiro a chamada
de trabalhos para o I SIACOM  I Seminário
Iberoamericano de Estudos e Pesquisas em
Comunicação e Moda: Estéticas
Contemporâneas. O evento terá lugar nos
dias 11 e 12 de abril, na Universidade do
Minho (Braga) e é organizado
conjuntamente pelo Centro de Estudos de
Comunicação e Sociedade (CECS), pela
Associação Brasileira de Estudos e
Pesquisas em Moda (ABEPEM) e pelo
Centro de Pesquisas Sociossemióticas (CPS  PUC S.P.). O dia 11 será
dedicado à apresentação e à discussão de comunicações e o dia 12 à
realização de workshops.
Mais >

Revista "Comunicação e Sociedade" nº 25: chamada de artigos aberta até
15 de março
Está aberta a chamada de artigos para a
revista "Comunicação e Sociedade" nº 25,
cujo tema incide sobre "Ética na
Comunicação: Velhas Preocupações,
Novos Desafios". O volume é coordenado
por Joaquim Fidalgo (PortugalCECS) e Rogério Christofoletti (Brasil). A revista
é editada pelo CECS.
Mais >

Revista Lusófona de Estudos Culturais: prazo para chamada de artigos
prolongado até 15 de fevereiro
O prazo de submissão de artigos para o
terceiro número da Revista Lusófona de
Estudos Culturais foi alargado até ao dia 15
de fevereiro de 2014. O tema do volume é
"Colonialismos, PósColonialismos e
Lusofonias  descolonizando discursos". A
publicação está associada ao Programa Doutoral em Estudos Culturais das
Universidades do Minho (CECS) e de Aveiro.
Mais >

Workshop "Narrativa, Media e Cognição": envio de resumos até 30 de
março
Realizase no dia 27 de junho, na UMinho
(Braga), o workshop "Narrativa, Media e
Cognição". O evento, que será organizado
pelo CECS, é coordenado pelo investigador
Nelson Zagalo. Pretendese a promoção de
uma discussão ampla e aprofundada sobre a narrativa nos media, e
consequentemente os modos como a audiência cria sentido a partir destas:
como acede, sente e se torna consciente do que lhe é dito. As propostas de
resumos devem ser enviadas até 30 de março. Tratase de uma iniciativa do
projeto de investigação "EngageBook: tocar, ler e brincar" (FCTCECS).
Mais >

O evento realizase na Universidade do Minho, 2021 de junho
Carolyn Byerly vai estar presente na Conferência Internacional "Gender in
focus: (new) trends in media"
Carolyn Byerly, Professora Associada do Department of Journalism da John H.
Johnson School of Communications da Howard University, estará presente na
Conferência Internacional "Gender in focus: (new) trends in media", que se
realizará nos dias 20 e 21 de junho de 2014, na Universidade do Minho, em
Braga. Organizada pela equipa do projeto de investigação "O género em foco:
representações sociais nas revistas portuguesas de informação generalista"
(CECS/FCT), a iniciativa visa servir de fórum para a discussão de ideias,
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experiências e resultados de pesquisa sobre
género e média. A chamada de artigos está
aberta até 15 de fevereiro.
Mais >

Monica Franchi Carniello: pósdoutoranda em trabalho no CECS
Está em trabalho no CECS, até ao próximo
dia 5 de fevereiro, Monica Franchi Carniello,
pósdoutoranda sob supervisão da
investigadora Maria Zara PintoCoelho,
desenvolvendo um projeto com o título
provisório "Comunicação Oficial nas Mídias
Sociais no Brasil e em Portugal". É
doutorada em Comunicação e Semiótica
pela Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo, Brasil (2005) e professora assistente da Universidade de Taubaté,
integrando o Grupo de Pesquisa da Anhanguera Educacional. Desenvolve,
atualmente, o projeto "Mídias Sociais: tendências e desafios da comunicação
em rede", com bolsa da FUNADESP.
Mais >

Aula Aberta "As estratégias de Comunicação da APICCAPS", com Paulo
Gonçalves
Teve lugar no dia 23 de janeiro, na sala de
atos do ICSUMinho (18h00), uma aula
aberta sobre as "As estratégias de
Comunicação da APICCAPS", com Paulo
Gonçalves, responsável pelo Departamento
de Comunicação da Associação Portuguesa
dos Industriais de Calçado, Componentes,
Artigos de Pele e seus Sucedâneos. A iniciativa decorreu no âmbito do
mestrado em Ciências da Comunicação  Publicidade e Relações Públicas, a
que estão associados vários investigadores do CECS.
Mais >

Sessão aberta "À conversa com... Victor Hugo Pontes"
Teve lugar no dia 14 de janeiro (18h00), na
sala de atos do Instituto de Ciências
Sociais (UMinhoBraga), uma sessão aberta
intitulada "À conversa com... Victor Hugo
Pontes". A iniciativa decorreu no âmbito do
Curso de Mestrado em Comunicação, Arte e
Cultura, a que estão associados vários
investigadores do CECS e teve lugar no
quadro de um conjunto de eventos que têm
contado com a participação de diversos
convidados, com percurso profissional
particularmente relevante na área das artes
e da cultura. Neste caso, a sessão acolheu
a apresentação de projetos e o testemunho
pessoal de um jovem artista, cujo trabalho
se tem destacado no âmbito das artes
performativas.
Mais >

Revista Lusófona de Estudos Culturais
Já saiu o segundo número da Revista Lusófona de Estudos Culturais, uma
edição dedicada à temática "Dinâmicas Culturais, Ócio e Lazer". Tratase de
uma publicação que decorre do Programa Doutoral em Estudos Culturais
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(CECSUMinhoUAveiro), editada por Rosa
Cabecinhas (CECS/Universidade do Minho)
e David Callahan (Universidade de Aveiro),
com acesso livre (clicar no link).
Mais >

eBook "Anuário Internacional de Comunicação Lusófona 2013"
Já está disponível o eBook "Anuário
Internacional de Comunicação Lusófona
2013". Editado por Margarita Ledo, Xosé
López e Maria Salgueiro, tem por tema
"Comunicación na diáspora e diásporas na
comunicación". Da responsabilidade da
LUSOCOM  Federação Lusófona de
Ciências da Comunicação, esta edição foi
coordenada pela AGACOM  Asociación
Galega de Investigadores e Investigadoras
en Comunicación, a que estão associadas a
INTERCOM  Sociedade Brasileira de
Estudos Interdisciplinares da Comunicação
e a SOPCOM  Associação Portuguesa de
Ciências da Comunicação e a que estão
associados vários investigadores do CECS.
Está disponível em acesso livre (clicar no link).
Mais >

Livro "Emoções Interactivas" disponível em acesso livre
Cinco anos depois de ter sido publicado em
papel, o ivro "Emoções Interactivas. Do
Cinema para os Videojogos", da autoria do
investigador do CECS Nelson Zagalo, está
disponível em acesso livre. A edição em
papel continua, no entanto, disponível.
O livro consiste no contar de histórias em
universos virtuais a partir da abordagem
multidisciplinar que mistura cinema,
videojogos, emoção e tecnologia.
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: Carla Magalhães, Cristina T. Rebelo, Isabel Macedo,
Luzia O. Pinheiro, Paula Campos Ribeiro, Rosa Cabecinhas e Vítor de Sousa.
Mais >

Revistas de Acesso Livre
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Mais >

Ficha Técnica:
Diretor: Moisés de Lemos Martins
Diretorasadjuntas: Helena Sousa e Madalena Oliveira
Editorexecutivo: Vítor de Sousa
Colaboram neste número: Anabela Santos, Fábio Ribeiro, Gabriela Gama,
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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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Martins Mapera: novo doutor em Estudos Culturais
Tiveram lugar no dia 13 de janeiro (14h45), na sala de Atos Académicos da
Reitoria da Universidade de Aveiro, as provas de doutoramento em Estudos
Culturais de Martins Mapera, que foi aprovado por unanimidade. A tese, com o
título "Realismo e Lirismo em Terra Sonâmbula de Mia Couto e Chuva Braba de
Manuel Lopes", teve orientação de António Manuel dos Santos Ferreira,
Professor Associado da Universidade de Aveiro.

O júri foi composto pelos professores doutores Moisés de Lemos Martins,
Professor Catedrático da Universidade do MinhoCECS, Maria Manuel Rocha
Teixeira Baptista, Professora Auxiliar da Universidade de AveiroCECS, Jean
Martin Marie Rabot, Professor Auxiliar da Universidade do MinhoCECS,
Joaquim João Cunha Braamcamp de Mancelos, Professor Auxiliar Convidado da
Universidade da Beira Interior, Fernanda Maria Correia Lisboa de Almeida
Cavacas, Professora Auxiliar Convidada da Universidade Pedagógica de
Maputo, Lola Geraldes Xavier, Professora Adjunta da Escola Superior de
Educação de Coimbra, para além do orientador.
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Herbert Ekwe Ekwe em Aveiro
Jan 8, 2014 by larissalatif

Herbert Ekwe Ekwe, um dos maiores especialistas mundiais em Estado, guerra e genocídio em África será um dos conferencistas
convidados para o IV Congresso Internacional em Estudos Culturais – Colonialismos, Póscolonialismos e Lusofonias. O cientista
político proferirá uma conferência intitulada ‘Paradoxo da funcionalidade? Sobre o estado póscolonial/pósconquista em África’.

Ekwe Ekwe dedicou largos anos da sua carreira à investigação independente, viajando por diversos países e publicando vasto
material sobre o genocídio dos Igbo, um dos mais longos e violentos da época contemporânea. Durante esses anos, Ekwe Ekwe
actuou como docente em muitas universidades na Europa e na África, tais como a Universidade de Londres, onde esteve no
Goldsmiths College e no Birkbeck College, o Instituto Internacional de Estudos Africanos, em Reading, o Centro de Estudos
Interculturais de Dakar. Ocupou ainda postos de professor visitante na London School of Economics, na Universidade
Metropolitana de Manchester, na Coventry University e na Universidade de Suffolk (Campus de Dakar). Atualmente, é professor
visitante no Programa de PósGraduação em Direito Constitucional da Universidade de Fortaleza.

Entre os seus livros contamse Readings from Reading: Essays on African Politics, Genocide, Literature (African Renaissance,
2011), Biafra Revisited (African Renaissance, 2006), African Literature in Defence of History: An Essay on Chinua
Achebe (Michigan State University, 2001), Africa 2001: The State, Human Rights and the People (International Institute for
African Research, 1993), e Conflict and Intervention in Africa (Macmillan, 1990).
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Apresentação de documentário por SILVIA MAGGI 

Comentado por Ana Francisca de Azevedo 

Welcome Home é um documentário fílmico realizado por Silvia Maggi tendo por 
base a pesquisa de Silvia Radicioni e o trabalho de campo efectuado por ambas as 
autoras junto de uma comunidade singular. É uma obra intensa e difícil de 
apresentar, marcada pela poesia e por um sentido de alteridade radical.  

“Quando decidimos fazer um filme sobre Lebensort Vielfalt, percebemos que 
estávamos a fazer um filme também sobre nós próprias. Quisemos conhecer 
pessoas mais velhas com quem nos identificássemos. Nos nossos encontros 
tomamos contacto com histórias que nos eram familiares. Histórias de migração, 
luta e amor. Nas suas histórias, tal como nas nossas vidas, o significado de cuidar e 
a questão de cuidar entrecruzou-se com o de Comunidade, com a busca de um 
sentir-se em Casa.  

Welcome Home é um filme que quisemos fazer para as pessoas que vivem em 
Lebesort Vielfalt e para todos os queer de Idade Maior que não são apoiados por 
uma comunidade. Para aqueles que tiveram de decidir entre viver sozinhos ou 
deslocarem-se para uma instituição definida como casa de idosos, correndo o risco 
de descriminação e de serem forçados a voltar para um arrumo fechado. Welcome 
Home é também um filme sobre ser queer. Sobre pessoas que vivem em fronteiras, 
que constroem comunidades e que lutam para encontrar novas formas de 
cuidarmos uns dos outros.” (Silvia Maggi, S. & Silvia Radicioni, 2013)  

Organização: Projeto Paisagens, Cultura e Artes da Contemporaneidade 

                 

CECS - Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade / CICS – Centro de Investigação em Ciências Sociais 
ICS - Universidade do Minho 
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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)  
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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. 



SIACOM—CHAMADA	  DE	  TRABALHOS	  

Submissão	  de	  propostas:	  	  16	  de	  Fevereiro	  	  

Notificação	  de	  aceitação:	  10	  de	  Março	  	  

Prazo	  para	  entrega	  do	  texto	  integral:	  de	  11	  de	  Março	  a	  28	  de	  Março	  	  

Inscrições:	  até	  31	  de	  Março	  

Línguas	  oficiais:	  Português	  e	  Espanhol	  	  

	  

SIACOM	   —	   I	   SEMINÁRIO	   IBEROAMERICANO	   DE	   ESTUDOS	   E	  

PESQUISAS	   EM	   COMUNICAÇÃO	   E	   MODA:	   ESTÉTICAS	  

CONTEMPORÂNEAS	  

Terá	   lugar	   nos	   dias	   11	   e	   12	   de	   Abril,	   2014,	   na	   Universidade	   do	   Minho,	   Braga,	  

Portugal,	   o	   I	   Seminário	   Iberoamericano	   de	   Estudos	   e	   Pesquisas	   em	  

Comunicação	   e	   Moda:	   Estéticas	   Contemporâneas.	   Este	   seminário,	   organizado	  

pelo	   Centro	   de	   Estudos	   de	   Comunicação	   e	   Sociedade	   (CECS),	   pela	   Associação	  

Brasileira	  de	  Estudos	  e	  Pesquisas	  em	  Moda	  (ABEPEM)	  e	  	  pelo	  Centro	  de	  Pesquisas	  

Sociossemióticas	  (CPS	  -‐	  PUC-‐	  S.P.	  ),	  pretende	  promover	  o	  debate	  sobre	  as	  mudanças	  

relativas	   ao	   pensamento	   estético	   no	   contexto	   da	   cultura	   contemporânea	   e	   à	   sua	  

transdução	   em	   novas	   práticas,	   formas	   e	   possibilidades	   imagísticas	   no	   campo	   da	  

moda.	  O	  dia	  11	  será	  dedicado	  à	  apresentação	  e	  à	  discussão	  de	  comunicações	  e	  o	  dia	  

12	  à	  realização	  de	  workshops.	  	  

Serão	   bem	   acolhidas	   comunicações	   relacionadas	   com	   o	   tema	   propulsionador	   do	  

encontro	  e	  desenvolvidas	  numa	  lógica	  transdisciplinar.	  De	  entre	  os	  eixos	  possíveis	  

(mas	  não	  limitados	  a)	  de	  discussão,	  destacamos:	  

-‐ As	  relações	  de	  consumo	  e	  o	  seu	  impacto	  na	  paisagem	  urbana;	  

-‐ A	  rua	  como	  ponto	  de	  partida	  e	  não	  de	  chegada;	  

-‐ O	  consumidor	  como	  autor	  e	  “empresa	  criativa”;	  

-‐ As	  marcas	  e	  os	  afectos;	  	  

-‐ Estética	  da	  produção	  e	  o	  corpo	  projeto;	  	  



-‐ Estética	  da	  receção,	  corpo	  e	  sujeito.	  

COMUNICAÇÕES	  

Os	  resumos	  das	  comunicações,	  que	  não	  deverão	  exceder	  as	  300	  palavras,	  incluindo	  

referências,	   devem	   ser	   mandados	   num	   documento	   Word,	   em	   anexo,	   para	  

siacomBraga2014@gmail.com	  até	  16	  de	  Fevereiro	  de	  2014.	  Por	  favor,	  inclua	  no	  

corpo	   da	   mensagem,	   mas	   não	   no	   resumo,	   o	   seu	   nome,	   filiação	   institucional	   e	  

endereço	  de	   correio	   electrónico.	   Cada	  participante	  poderá	   ser	  primeiro	   autor	  de	  

apenas	  uma	  proposta.	  As	  notificações	  de	  aceitação	  das	  propostas	   serão	  enviadas	  

até	   10	   de	   Março.	   Serão	   reservados	   15	   minutos	   para	   a	   apresentação	   das	  

comunicações.	  	  

	  

TEXTO	  INTEGRAL	  

O	   texto	   integral,	   em	   Português	   ou	   em	   Espanhol,	   enviado	   apenas	   depois	   da	  

notificação	   de	   aceitação,	   não	   deverá	   exceder	   as	   3500	   palavras	   abrangendo	  

gráficos,	   quadros,	   figuras	   e	   referências	   bibliográficas.	   Quanto	   ao	   formato,	   deve	  

incluir:	  	  

Título	  	  –	  	  Arial,	  12,	  negrito,	  centrado;	  

Nome	  dos	  autores	  –	  Arial,	  10,	  itálico,	  centrado;	  

E-mail	  dos	  autores	  –	  Arial,	  10,	  centrado;	  

Instituição	  (Universidade	  ou	  Centro	  de	  Investigação)	  –	  Arial,	  10,	  centrado;	  

Resumo	  (até	  200	  palavras)	  –	  Arial	  10,	  justificado	  à	  esquerda,	  espaçamento	  simples	  

1,15;	  

4	  palavras-chave	  –	  Arial	  10,	  justificado	  à	  esquerda;	  

Corpo	  do	  texto	  –	  Arial	  10,	  espaçamento	  1,5,	  justificado;	  

Notas	  de	  rodapé	  –	  Arial	  8,	  espaçamento	  simples	  1,15;	  

Tabelas,	  gráficos	  e	  ilustrações	  devem	  ser	  incluídos	  ao	  longo	  do	  texto.	  

As	  referências	  no	  corpo	  do	  artigo	  deverão	  seguir	  o	  seguinte	  formato:	  	  	   	  

(Berten,	   2001);	   (Winseck	   &	   Cuthbert,	   1997);	   (Gudykunst	   et	   al.,	   1996),	  

correspondendo,	  nas	  referências	  bibliográficas	  apresentadas	  no	  final	  do	  artigo	  ao	  

seguinte	  padrão:	   	  



Berten,	  A.	  (2001)	  “A	  Ética	   da	   Discussão:	   Ideologia	   ou	   Utopia?”,	   Comunicação	   e	  	  
Sociedade,	  4:	  11-‐44.	   	  

Foucault,	  M.	  (1971)	   L’	  Ordre	  du	  Discourse,	  Paris:	  Gallimard.	   	  
Winseck,	  D.	  &	  Cuthbert,	  M.	  (1997)	  “From	  Communication	   to	   Democratic	   Norms:	  

Reflections	   on	   the	   Normative	   Dimension	   of	  International	   Communication	  
Policy”	  in	  Sreberny-‐Mohammadi,	  A.,	  Winseck,	  D.,	  McKenna,	  J.	  &	  Boyd-‐Barrett,	  
O.	   (eds.)	   (1997)	  Media	  in	   a	   Global	   Context:	   A	   Reader,	   	  London:	   Arnold,	   pp.	  
162-‐76.	  	  

Gudykunst,	   W.,	   Ting-‐Toomey,	   S.	   &	   Nishida,	   T.	   (eds.)	   (1996)	   Communication	   in	  
Personal	  Relationships	  Across	  Cultures,	  Thousand	  Oaks,	  CA:	  Sage.	   	  

	  

WORKSHOPS	  

Estão	  previstos	  3	  workshops	  para	  o	  dia	  12	  de	  Abril:	  Negócios	  de	  Moda	  à	  Escala	  

Global,	   conduzido	   por	   António	   Ressureição;	   Vitrinismo,	   conduzido	   por	   Ricardo	  

Preto;	  Marcas	  internacionais	  e	  Agentes	  Comerciais	  Locais,	  conduzido	  por	  Isabel	  

Pereira.	  	  

	  

INSCRIÇÕES	  

As	  inscrições	  podem	  ser	  de	  três	  tipos:	  Professores	  e	  outros	  profissionais	  —	  1)	  

Comunicação	   +	   workshops	   (50€);	   2)	   Workshops	   (35€);	   3)	   Comunicação	   (40€);	  

Estudantes	   —	   1)	   Comunicação	   +	   workshops	   (45€);	   2)	   Workshops	   (35€);	   3)	  

Comunicação	   (35€).	   Inclui	   documentação/material	   do	   encontro	   e	   certificado	   de	  

participação.	  O	  prazo	  das	  inscrições	  termina	  a	  31	  de	  Março.	  	  

	  

Para	  mais	  informações,	  por	  favor	  contacte	  a	  comissão	  organizadora,	  Gabriela	  Gama	  

(mgama@ics.uminho.pt)	  ou	  Káthia	  Castilho	  (katcast@uol.com.br).	  
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CHAMADA DE ARTIGOS 

Revista “Comunicação e Sociedade”, nº 25 
 

Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade Universidade do Minho – Portugal 

http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs 

 

Número temático: 

“Ética na Comunicação: Velhas Preocupações, Novos Desafios” 
 

Coordenadores do Volume:  

- Joaquim Fidalgo (Portugal) – jfidalgo@ics.uminho.pt   

- Rogério Christofoletti (Brasil) - rogerio.christofoletti@uol.com.br]  

 

Data-limite:  

15 de Março de 2014 

 

Línguas:  

Português e Inglês  

 

As questões éticas associadas à comunicação são sempre objecto de acalorados debates 

públicos, mas nem por isso têm estado muito presentes nas agendas de investigação de 

instituições académicas e científicas. Frequentemente associada a perspectivas singelamente 

moralistas, ou reduzida a um conjunto de lugares-comuns sobre bom ou mau comportamento 

social, a dimensão ética dos processos comunicativos não é suficientemente valorizada 

enquanto processo racional, consciente e crítico, de escolhas baseadas em princípios atentos 

à dignidade humana, com tudo o que ela implica. No entanto, não faltam vozes a afirmar, nos 

mais diversos contextos, a importância dessa exigência ética para todos os actores envolvidos 
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na comunicação pública, ao mesmo tempo que apontam precisamente a falta de ética como 

um dos mais preocupantes sinais de uma actividade comunicativa pouco respeitadora de 

princípios básicos de uma sã convivência social. Ou seja: o tema parece manter uma 

fortíssima actualidade na área dos estudos da comunicação, reclamando continuadas 

pesquisas e reflexões que ajudem a compreender e a melhorar os processos comunicativos 

em sociedades complexas como aquelas em que hoje vivemos. Acresce que, com os 

desenvolvimentos tecnológicos da era digital, e em particular com a disseminação da Internet 

e das múltiplas oportunidades de comunicação on-line, novos problemas e novos desafios 

éticos têm vindo a colocar-se, seja no contexto profissional de sectores específicos (o 

jornalismo, por exemplo), seja para o conjunto dos cidadãos que hoje têm (ou podem ter) no 

espaço público uma voz que não tinham no passado.   

Assim, a revista “Comunicação e Sociedade” faz uma chamada à apresentação de 

artigos que, de algum modo, abordem a temática da ética na comunicação, entendida nas 

suas múltiplas dimensões. As empresas e os órgãos de comunicação social, o jornalismo nos 

seus variados suportes, a publicidade e a propaganda, as relações públicas, a assessoria, a 

comunicação estratégica, os novos e velhos media, as redes sociais, tudo o que constitui o 

universo lato da comunicação no espaço público contemporâneo pode ser objecto de reflexão 

tendo como pano de fundo a exigência ética e deontológica. Aceitam-se artigos mais focados 

em dimensões teóricas ou artigos mais ligados a investigações empíricas, desde que não se 

afastem da temática central da ética na comunicação.  

* * * 

"Comunicação e Sociedade" é uma revista arbitrada por pares e opera num processo de 

dupla revisão cega. Cada trabalho submetido será distribuído a dois revisores previamente 

convidados a avaliá-lo, de acordo com a qualidade académica, originalidade e relevância para 

os objectivos 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, com 

conhecimento (“Cc”) também a um dos coordenadores deste número temático: 

jfidalgo@ics.uminho.pt  ou rogerio.christofoletti@uol.com.br  

No ASSUNTO da mensagem, os autores deverão escrever: Comunicação e Sociedade – nº 

25.  
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As regras editoriais para a submissão electrónica de manuscritos estão disponíveis aqui: 

http://www.comunicacao.uminho.pt/upload/docs/revista_com_e_soc_normas_apresentaçã

o_originais.pdf 

  

Notificação das decisões de aceitação (via e-mail): até 30 de Abril de 2014.  

Data de publicação da revista: Junho de 2014. 



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 
Fevereiro 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.  

 



 
Workshop Narrativa, Media e Cognição
Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade
Universidade do Minho 
27 de Junho 2014
 
 
ACEDER AO PROGRAMA COMPLETO PDF
 
 
*** Enquadramento ***
 
Ao longo da última década assistimos ao interesse crescente pelos atributos da narrativa, por parte da sociedade
e, consequentemente, pelo ato de contar histórias (‘storytelling’). As histórias estão hoje presentes em todos os
suportes de media, em todos os formatos discursivos, desde os videojogos aos filmes publicitários. O próprio
jornalismo tem transformado a sua forma de estar para acompanhar este interesse no contar de histórias,
procurando assumir cada vez mais um discurso narrativo e menos um discurso descritivo. Fora dos media, o
storytelling é também hoje utilizado na medicina para comunicar com a sociedade ou com os doentes, assim
como numa miríade de atividades de gestão e motivação dos colaboradores. 
 
As razões para este súbito interesse estão fortemente alicerçadas nas descobertas nas áreas das neurociências,
que têm apresentado as histórias como o elemento estruturante de informação mais eficaz na geração de
emocionalidade. Consequentemente a emocionalidade por força dos seus efeitos sobre a atenção e interesse
garante maiores níveis de memorização. Assim todos aqueles que precisam de comunicar ideias, têm vindo a
procurar novos formatos de comunicação nos modelos narrativos, por forma a garantir um maior envolvimento por
parte dos receptores.
 
A acrescentar a esta evolução científica, temos ainda as mudanças no paradigma dos media, que assistem à
transição entre modelos de comunicação, ‘um para todos’ e ‘todos para todos’. Estas alterações obrigaram a um
renovar do conhecimento sobre os indivíduos que recebem, a audiência, já que esta passa também a poder emitir.
Desta forma, não basta passar a informação, é necessário envolver a audiência e mantêla interessada para o que
vem a seguir. O facto de a narrativa agir sobre a emoção, garante o envolvimento, e consequentemente a
manutenção do interesse.
 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/3081588/Programa_Workshop.pdf


Dito tudo isto, o que propomos com este workshop é realizar uma discussão ampla e aprofundada sobre a
narrativa nos media, e consequentemente os modos como a audiência cria sentido a partir destas. Ou seja, como
acede, sente e se torna consciente do que lhe é dito. 
 
 
*** Datas Importantes e Submissão ***
 
Envio de Resumos (Min: 1000 palavras): 30 Março 2014 10 Abril 2014
Notificação de aceitação: 30 Abril 2014
Envio de texto final (Entre 3000 e 4000 palavras): 30 Maio 2014
 
Submissão: narrativamedia@engagelab.org
 
Os artigos serão publicados como capítulos de eBook, com ISBN, a lançar até ao final de 2014.
 
O valor da inscrição no workshop será de 20 euros.
 
 
*** Tópicos ***
 
 Novas Estruturas Narrativas (Interactividade, Colaborativo, Transmedia, Gamificação...)
 
 Percepção e Cognição Narrativas (Biologia e Social)
 
 Plástica da Narrativa (Imagem, Som, Texto, Oralidade...)
 
 Experiência Narrativa (Espaço, Tempo, Ubiquidade, Pervasividade, Continuidade...)
 
 Estéticas do Entretenimento Narrativo (Cinema, Videojogos, Animação, BD...)
 
 Narrativas do Real (Jornalismo e Documentário...)
 
 Narrativa e Memória (Herança, História, Pessoal...)
 
 Narrativa como Estratégia (Marketing, Gestão, Ciência...)
 
 
*** Comissão Organizadora ***
 
Nelson Zagalo (coord.)
Ana Lúcia Pinto
Luís Frias
Luís Pinto
Marta Sousa
Sandra Oliveira
Sílvia Raquel Pinto
 
 
*** Local ***
 
Instituto de Ciências Sociais
Sala de Actos
 



 
Works funded through FEDER funds through the Operational Competitiveness Factors Program  COMPETE and by National Funds through the

FCT – Portuguese Foundation for the Science and the Technology within the Project:  
PTDC/CCICOM/119030/2010, EngageBook: touch, read and play.

Iniciar sessão | Atividade Recente do Web site | Denunciar Abuso | Imprimir Página | Tecnologia do  Google Sites

https://www.google.com/a/UniversalLogin?continue=https://sites.google.com/site/narrativamedia/home&service=jotspot
https://sites.google.com/site/narrativamedia/system/app/pages/recentChanges
https://sites.google.com/site/narrativamedia/system/app/pages/reportAbuse
javascript:;
http://sites.google.com/


Eventos

Lançamento de guia de boas práticas “De outro género: propostas para a promoção de um jornalismo
mais inclusivo”. MIRA Fórum, Porto, 3 de dezembro 2014.

Conferência  Internacional  “Gender  in  focus:  (new)  trends  in media”. Universidade  do Minho,  Braga,
2021 junho 2014.

Aula aberta “Género em Foco:  (novos) sexismos, media e comportamento social”. Universidade  do
Minho, Braga, 2 dezembro 2013.

Workshop “Igualdade de género na comunicação”. Universidade do Minho, Braga, 24 maio 2013.

Sessão de Formação “Gender in research as a mark of excellence”. Universidade do Minho, Braga, 8
outubro 2012.

Seminário  “Género  e  feminismos  nos  média:  territórios  em  (re)definição”.  Centro  de  Cultura  e
Intervenção Feminista, Lisboa, 14 julho 2012.

Like 54

http://www.lasics.uminho.pt/genfoc/?page_id=1549
http://genderfocus2014.wordpress.com/program/
http://www.lasics.uminho.pt/genfoc/?page_id=1220
http://www.lasics.uminho.pt/genfoc/?page_id=1233
http://www.lasics.uminho.pt/genfoc/?page_id=1252
http://www.lasics.uminho.pt/genfoc/?page_id=1287
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Voltar

Aula Aberta “As estratégias de Comunicação da APICCAPS”
Teve lugar no dia 23 de janeiro, na sala de atos do ICSUMinho (18h00), uma
aula aberta sobre as "As estratégias de Comunicação da APICCAPS", com
Paulo Gonçalves, responsável pelo Departamento de Comunicação da
Associação Portuguesa dos Industriais de Calçado, Componentes, Artigos de
Pele e seus Sucedâneos.
A iniciativa decorreu no âmbito do mestrado em Ciências da Comunicação 
Publicidade e Relações Públicas, a que estão associados vários investigadores
do CECS.
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Voltar

Sessão aberta "À conversa com... Victor Hugo Pontes"
Teve lugar no dia 14 de janeiro (18h00), na sala de atos do Instituto de Ciências
Sociais (UMinhoBraga), uma sessão aberta intitulada "À conversa com... Victor
Hugo Pontes". A iniciativa decorreu no âmbito do Curso de Mestrado em
Comunicação, Arte e Cultura, a que estão associados vários investigadores do
CECS e teve lugar no quadro de um conjunto de eventos que têm contado com
a participação de diversos convidados, com percurso profissional
particularmente relevante na área das artes e da cultura.

Neste caso, a sessão acolheu a apresentação de projetos e o testemunho
pessoal de um jovem artista, cujo trabalho se tem destacado no âmbito das
artes performativas.
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