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Baltazar de Castro Fernandes: novo doutor em Ciências da Comunicação
Baltazar de Castro Fernandes é o novo
doutor em Ciências da Comunicação, tendo
defendido provas no dia 12 de junho
(14h30), na sala de atos do Instituto de
Ciências Sociais (UMinho), na especialidade
de Comunicação Estratégica e
Organizacional. A tese, orientada pela
Professora Rosa Cabecinhas, investigadora
integrada do CECS e professora associada do Departamento de Ciências da
Comunicação na UMinho, tem por título "Uma Organização em Contextos de
Mudança: Representações Sociais dos seus Colaboradores".
Mais >

Investigadora Alice Matos coordena a parte portuguesa do projecto SHARE
O SHARE  Survey of Health, Ageing and
Retirement in Europe, é um projeto
multidisciplinar e multinacional que
disponibiliza dados sobre a saúde, o estatuto
socioeconómico e as redes sociais e
familiares de mais de 85 mil indivíduos, com
50 anos ou mais de 20 países europeus (a que se acrescenta Israel). Para além
disso, o projeto foi aprovado para financiamento no âmbito do Roteiro Nacional
de Infraestruturas de Investigação de Interesse Estratégico.
Mais >

Sílvia Raquel Barros Pinto expôs projecto de doutoramento em Ciências
da Comunicação no Museu Nacional de Arte Antiga
O projecto de doutoramento intitulado "O
Storytelling como processo pedagógico de
apropriação artísticocultural: viagem na
obra de Hieronymus Bosch mediatizada por
uma superfície tangível", da autoria Sílvia
Raquel Barros Pinto, doutoranda em
Ciências da Comunicação na UMinho
(CECS), esteve patente no Museu Nacional
de Arte Antiga (Lisboa), de 3 e 11 de Junho.
Da interação que resultou com o público, "numa experiência ímpar", segundo a
doutoranda, foram preenchidos 31 questionários realizados por visitantes
nacionais e estrangeiros cuja escolaridade vai do ensino secundário ao
doutoramento. A orientação deste doutoramento, financiado pela FCT, cabe a
Nelson Zagalo (CECS) e a Lia Oliveira (Institude de EducaçãoUMinho).
Mais >
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Chegou ao fim o ciclo de seminários de doutoramento em Ciências da
Comunicação e Estudos Culturais
Professora Emília Araújo falou sobre "Escolher métodos e aplicar
técnicas"
O seminário "Escolher métodos e aplicar
técnicas", da responsabilidade da Professora
Emília Araújo (investigadoraintegrada no
CECS e docente no ICSUMinho) encerrou,
no dia 13 de junho, o ciclo de seminários de
doutoramento em Ciências da Comunicação
e Estudos Culturais 20132014. Subordinado
ao tema "Conceber e operacionalizar um
projeto de pesquisa", esta iniciativa decorreu desde 28 de fevereiro, tendo sido
composta por cinco seminários ("Abrir e instruir o olhar", Prof. Paulo Serra,
LABCOM, UBI; "Traçar um problema", Prof. Licínio Lima, IE, UMinho; "O lugar
da teoria", Profª Filipa Subtil, ESCS; e "Desenhar metodologias", Prof. Albertino
Gonçalves, CECS, UMinho).
Mais >

Workshop "Narrativa, Media e Cognição"
Teve lugar no dia 27 de junho, na sala
de atos (ICSUMinho) da Universidade do
Minho, em Braga, o workshop "Narrativa,
Media e Cognição". O evento foi organizado
pelo CECS, através do projeto de
investigação "EngageBook: tocar, ler e
brincar" (FCTCECS), cujo investigador
principal é Nelson Zagalo. Pretendeuse 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.
Mais >

Conferência Internacional "Gender in focus: (new) trends in media"
Mais de uma centena de participantes
discutiram as (re)negociações entre o
género e os média na Conferência
Internacional "Gender in focus: (new) trends
in media", que decorreu nos dias 20 e 21 de
junho, 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", liderada pela investigadora Rosa
Cabecinhas, o evento incluiu três sessões plenárias e 24 sessões paralelas,
contando com a presença de especialistas como António Fernando Cascais,
Carolyn Byerly, Cláudia Álvares, Karen Ross e Maria João Silveirinha.  
Mais >

Curso de formação avançada "Memória e Testemunho: Metodologias de
Análise de Oralidade, de Escrita e de Imagem (III)"
Teve lugar nos dias 19 e 20 de junho, na
Universidade do Minho, o curso de formação
avançada "Memória e Testemunho:
Metodologias de Análise de Oralidade, de
Escrita e de Imagem (III)". Pretendeuse,
com esta iniciativa (a última de um ciclo de
três iniciado em dezembro de 2013)
concretizar o desafio de melhor
compreender o alcance dos conceitos de
memória e de testemunho nos estudos sobre a contemporaneidade, destinando
se a alunos de licenciatura e de pósgraduação, investigadores, docentes,
técnicos de instituições culturais e de autarquias. A Comissão Organizadora foi
constituída por Fátima Moura Ferreira (CITCEM/UM), Rita Ribeiro (CECS) e
Sheila Khan (CICS), numa iniciativa que foi apoiada pelo CECS.
Mais >

Ruben Ramos falou sobre "Jovens e hábitos tecnológicos. De periferia a
centro" no último Seminário de Educação para os Media do ano
Ruben Ramos, docente na Universidade de Saragoça, foi o dinamizador da
última sessão do ano lectivo do Seminário de Educação para os Media do
CECS, em que abordou a temática "Jovens e hábitos tecnológicos. De periferia
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a centro", reflectindo sobre o impacto do
uso de meios tecnológicos nos consumos
culturais de jovens dos meios rurais e
urbanos, na comunidade de Aragão
(Espanha).
Mais >

Programa Doutoral em Estudos de Comunicação: Tecnologia, Cultura e
Sociedade: segunda fase de candidaturas aberta até 18 de julho
A segunda fase das candidaturas para o
Programa Doutoral em Estudos de
Comunicação: Tecnologia, Cultura e
Sociedade decorre até ao próximo dia 18 de
julho. O programa resulta de uma parceria
de seis unidades de investigação: CECS,
CIES, LabCom, CIMJ, CECL e CICANT.
Formalização da candidatura:
mailto:doutoramentos.cies@iscte.pt
Mais >

Programa Doutoral em Ciências da Comunicação UMinho 2014/2015:
Segunda fase de candidaturas aberta de 25/8 a 8/9
A segunda fase das candidaturas para o
Programa Doutoral em Ciências da
Comunicação da UMinho para o ano lectivo
20134/2015 decorre até entre 25 de agosto e
8 de setembto. O programa doutoral é desenvolvido pelo Departamento de
Ciências de Comunicação e pelo Centro de Estudos de Comunicação e
Sociedade (CECS) da Universidade do Minho. 
Mais >

Segunda fase de candidaturas do Programa Doutoral em Estudos Culturas
para o ano lectivo de 2014/2015 aberta de 15 a 31/7
A segunda fase de candidaturas do
Programa Doutoral em Estudos Culturas
para o ano lectivo de 2014/2015 vai estar
aberta entre 15 e 31 julho. O Programa
Doutoral em Estudos Culturais decorre de
uma parceria entre a Universidade do Minho (CECS) e a Universidade de Aveiro.
A formalização de candidaturas deverá ser feita exclusivamente via Internet.
Mais >

Mestrados associados ao Departamento de Ciências da Comunicação da
UMinho: Segunda fase de candidaturas aberta de 25/8 a 8/9

 Mestrado em Ciências da Comunicação
(Audiovisual e Multimédia, Informação e
Jornalismo, e Publicidade e Relações
Públicas)
http://www.ics.uminho.pt/uploads/Edital_MCCOM.pdf

 Mestrado em Comunicação, Arte e Cultura
http://www.ics.uminho.pt/uploads/Edital_Comunicacao_Arte%20e%20Cultura.pdf

 Mestrado em Comunicação, Cidadania e Educação
http://www.ics.uminho.pt/uploads/Edital_MCCE.pdf

No dia 2 de julho, em Aveiro, Programa Doutoral em Estudos Culturais (UMinho,
UAveiro)
"Ócio e Cidadania: do papel das cidades à inclusão social"
No próximo dia 2 de julho, o Hotel Moliceiro,
em Aveiro, irá receber a Tertúlia "Ócio e
Cidadania: do papel das cidades à inclusão
social", organizada pelo Programa Doutoral
em Estudos Culturais das Universidades do
Minho e de Aveiro e pelo Núcleo de Estudos em Cultura e Ócio, que toma o
'Ócio' como tema central de discussão e de reflexão. 
Mais >
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III Jornadas Doutorais em Ciências da Comunicação e Estudos Culturais
recebeu mais de 30 propostas de resumos
As III Jornadas Doutorais em Ciências da
Comunicação e Estudos Culturais, que vão
ter lugar nos dias 18 e 19 de setembro,
recebeu 31 propostas de resumos, oriundas
de Portugal (UMinho, UAveiro e UBI), Brasil
(Universidades de S. Paulo, Universidade
Federal do Paraná, Universidade de Brasília,
Universidade Federal de Santa Maria) e
FRança (Université ParisEst Créteil). O
evento, que vai decorrer na sala de atos do
ICS, terá uma conferência final proferida por
Daniel Martí, subordinada ao tema "Explicación y Comprensión en la
Investigación Digital".
Site  Twitter  FB

Calls Bolsas Individuais Marie SklodowskaCurie 2014 (IF)
O Centro de Estudos de Comunicação e
SociedadeCECS (Universidade do Minho)
tem inscrições abertas para Bolsas
Individuais Marie SklodowskaCurie, no
âmbito do Horizonte 2020Programa de
Trabalho 20142015.
Mais >

"Videogame Communication. Expression, Engagement and Experience"
Chamada de resumos para a revista nº 27 "Comunicação e Sociedade"
aberta até 30 de junho
Está aberta a chamada de trabalhos para a
edição especial da revista Comunicação e
Sociedade, nº27, ISSN: 16452089,
publicação do Centro de Estudos de
Comunicação e Sociedade da Universidade
do Minho, a ser publicada no primeiro semestre de 2015, cuja temática versará
sobre "Videogame Communication. Expression, Engagement and Experience".
A revista é editada por Nelson Zagalo, Miguel Sicart e Emmanoel Ferreira.
Prazo para envio de propostas/resumos: 30 de junho de 2014.
Os trabalhos podem ser submetidos em Português ou Inglês para
cecs@ics.uminho.pt 
Mais >

"Comunicação Organizacional e Estratégica, passado, presente e futuro de uma
área multidisciplinar"
Revista "Comunicação e Sociedade" nº 26: chamada de artigos aberta até
31 de julho
Está aberta até 31 de julho a chamada de
artigos para a revista "Comunicação e
Sociedade" nº 26, cujo tema incide sobre
"Comunicação Organizacional e Estratégica,
passado, presente e futuro de uma área
multidisciplinar". O volume é coordenado por Teresa Ruão (PortugalCECS,
UMinho) e Margarida Kunsch (Brasil). A revista é editada pelo CECS.
Mais >

Anuário Internacional de Comunicação Lusófona 2014: envio de propostas
até 13 de setembro
Decorre até 13 de setembro o período de
envio de propostas para a edição de 2014
do Anuário Internacional de Comunicação
Lusófona. "Cartografias da Investigação
Lusófona" é o tema central desta edição,
ainda que, como em edições anteriores, se
possam considerar também artigos que respeitem a investigações sobre
comunicação e cultura no espaço lusófono. 
Email para envio de propostas: agacom@agacom.org

Mais >
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Revista "Comunicando" nº3: chamada de artigos prolongada atyé 15 de
julho
Foi prolongada até 15 de julho a chamada
para artigos do número 3 da Revista
Comunicando, subordinada ao tema "Os
Desafios da Investigação em Ciências da
Comunicação: Debates e Perspetivas de
Futuro". Editada pelo GT Jovens
Investigadores da SOPCOM (Equipa Editorial: Fábio Ribeiro, Hélder Prior,
Mafalda Oliveira e Renata de Freitas), esta edição destinase a problematizar
algumas das questões que podem ser colocadas ao futuro das Ciências da
Comunicação e os eixos que vão orientar a reflexão e a investigação nestas
áreas. A revista será publicada em Dezembro de 2014.
Mais >

"Jornalista ou Produtor de Conteúdos?"
3º Encontro do GT de Jornalismo e Sociedade da SOPCOM realizase a 31
de outubro
O Grupo de Trabalho de Jornalismo e
Sociedade da Associação Portuguesa de
Ciências da Comunicação (SOPCOM)
realizará o seu terceiro encontro no dia 31
de outubro, nas instalações do curso de
Ciências da Comunicação da Faculdade de
Letras da Universidade do Porto. O
programa inclui uma sessão plenária e duas
sessões para comunicações paralelas, relacionadas com o tema central do
encontro: "Jornalista ou Produtor de Conteúdos?". O GT Jornalismo e
Sociedade é coordenado por Jorge Pedro Sousa, Helena Lima e Isabel Reis.
Mais >

3º Encontro do GT Jovens Investigadores da SOPCOM: realizase a 31 de
outubro
O 3º Encontro do GT de Jovens
Investigadores da SOPCOM, vai ter lugar na
Universidade do Porto (pólo do curso
Ciências da Comunicação: Jornalismo,
Assessoria, Multimédia), no dia 31 de Outubro de 2014. Este evento decorrerá,
tal como em 2012, em simultâneo com o 3º Encontro do Grupo de Trabalho
Jornalismo e Sociedade da SOPCOM. As comunicações relacionamse com a
temática "Jornalista ou Produtor de Conteúdos?". O GT de Jovens
Investigadores da SOPCOM é coordenado por Fábio Ribeiro, Carla Cerqueira
(ambos do CECS) e por Nair Silva.

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: Adriana Brambilla, Anabela Santos, Carla Cerqueira,
Daniel Ribas, Elsa Costa e Silva, Jorge Palinhos, Júlia Tomás, Liliana Oliveira,
Luciana Moura Fernandes, Lurdes Macedo, Marta Noronha e Sousa, Rosa
Cabecinhas, Sandra Oliveira e Sílvia Raquel Barros Pinto.
Mais >

Revistas de Acesso Livre

Mais >
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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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Baltazar de Castro Fernandes: novo doutor em Ciências da
Comunicação
Realizaramse no dia 12 de junho (14h30), na sala de atos do Instituto de
Ciências Sociais (UMinho), as provas de doutoramento em Ciências da
Comunicação  especialidade de Comunicação Estratégica e Organizacional  de
Baltazar de Castro Fernandes. A tese, orientada pela Professora Rosa
Cabecinhas, investigadoraintegrada do CECS, tem o título "Uma Organização
em Contextos de Mudança: Representações Sociais dos seus Colaboradores".

O júri, que foi presidido por Helena Sousa (presidente do ICS, em representação
do reitor), integrou Correia Jesuíno (ISCTE), Ivo Domingues (UMinho), Fernando
Manuel Ferreira Araújo (UPorto), Ana Maria Escoval (UNLisboa) e Teresa Ruão
(UMinhoCECS), para além da orientadora.
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Investigadora Alice Matos coordena a parte portuguesa do
projecto SHARESurvey of Health, Ageing and Retirement in
Europe

Investigadora Alice Matos coordena a parte portuguesa do projecto SHARE 
Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe
A investigadora integrada do CECS, Alice Matos, coordena a parte portuguesa
do projecto SHARE  Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe,
juntamente com o investigador Pedro Pita Barros (Faculdade de Economia da
Universidade Nova de Lisboa). A nível europeu, é coordenad pelo Munich Center
for the Economics of Aging (MEA), Max Planck Institute for Social Law and
Social Policy (Axel Börsch  Supan). O projeto está harmonizado com o U.S.
Health and Retirement Study (HRS) e o English Longitudinal Study of Ageing
(ELSA), e tornouse um modelo para várias pesquisas sobre o envelhecimento
no mundo. Tratase de um projeto multidisciplinar e multinacional que
disponibiliza dados sobre a saúde, o estatuto socioeconómico e as redes
sociais e familiares de mais de 85 mil indivíduos, com 50 anos ou mais (cerca
de 150 mil entrevistas) de 20 países europeus (a que se acrescenta Israel).

Os dados estão disponíveis para toda a comunidade científica, de forma
gratuita. Uma perspetiva global do projecto está disponível, em língua inglesa,
no link: brochura SHARE.

O SHARE veio dar resposta ao apelo da Comissão Europeia para que fosse
estudada a possibilidade de se estabelecer, em cooperação com os Estados
Membros, um estudo longitudinal sobre o envelhecimento na Europa. Constitui,
atualmente, um dos principais pilares da investigação europeia. Em 2008, foi
selecionado como um dos projetos a ser implementados no European Strategy
Forum on Research Infrastructures (ESFRI). É também um elemento
fundamental da European Research Area (ERA) que promete influenciar a
investigação na Europa, na área das Ciências Sociais. 
Pela sua importância a nível europeu, o SHARE adquiriu em março de 2011, um
novo estatuto legal constituindose como o primeiro European Research
Infrastructure Consortium (SHAREERIC). Portugal integra este consórcio
enquanto membro observador.

A importância científica do SHARE reside, nomeadamente, no facto de se tratar
de um projeto longitudinal que capta o caráter dinâmico do processo de
envelhecimento. A dimensão multidisciplinar fornece uma perspetiva global
deste processo enquanto que procedimentos e práticas rigorosos, ao nível da
concepção e implementação do projeto, asseguram a harmonização dos
resultados.

A primeira e segunda vagas do SHARE ocorreram em 2004 e 2006,
respectivamente, tendo sido inquiridos 45 mil cidadãos europeus sobre as
respectivas condições de vida. A terceira vaga teve lugar em 2008 e as
informações recolhidas incidiram sobre os percursos de vida (SHARELIFE) dos
cidadãos da Europa. Portugal e mais três países (Estónia, Hungria e Eslovénia)
juntamse ao consórcio europeu e realizaram em 20102011, a quarta vaga do
SHARE. Portugal participa, atualmente, na preparação da sexta vaga do projeto
(segunda vaga em Portugal) que inclui um inquérito piloto (fevereiro de 2014) e
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um préteste (junho 2014). A recolha de dados da sexta vaga terá lugar entre
janeiro e julho de 2015.

Em Portugal, a primeira vaga do SHARE foi financiada pela Comissão Europeia
e pelo Alto Comissariado da Saúde. Foi inquirida uma sobreamostra na cidade
de Lisboa, com o apoio financeiro da Câmara Municipal de Lisboa e do Instituto
de Envelhecimento. Em 2013, com o financiamento da Fundação para a Ciência
e Tecnologia (FCT) e da Fundação Calouste Gulbenkian (FCG), foi inquirida uma
subamostra nacional sobre algumas questões económicas e sociais. A sexta
vaga internacional do SHARE (segunda vaga em Portugal) é financiada pela
Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) e Fundação Calouste Gulbenkian
(FCG). A coordenação internacional do projeto conta com o apoio financeiro da
Comissão Europeia e do US National Institute on Aging.

Projeto SHARE viu aprovado financiamento no âmbito da call para
"Research Infrastructures 2013"
Projeto SHARE viu, entretanto, aprovado financiamento no âmbito da call para
"Research Infrastructures 2013". Segundo a apreciação global da candidatura,
que deu a recomendação para o financiamento ("Recommendation for integration
of the Research Infrastructure in the Roadmap"), a infraestrutura DATALAB já
opera no contexto da infraestrutura Europeia SHARE e poderá vir a beneficiar da
captação de fundos europeus diretamente relacionados com as atividades do
SHARE e outras no âmbito do H2020. A participação portuguesa continuada
neste projeto é importante no contexto Europeu e para investigadores de
diversas áreas científicas, além das ciências sócioeconómicas. 
Os resultados da participação nacional no SHARE podem ter impactos
importantes no apoio ao desenvolvimento de políticas públicas, em particular as
relacionadas com a área da saúde, segurança social, economia, entre outras.
Recomendase, assim, a integração no Roteiro Nacional de Infraestruturas de
Investigação de Interesse Estratégico.

Link site SHARE  Europa: http://www.shareproject.org

Link site SHARE  Portugal: http://www.shareproject.org.pt
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Sílvia Raquel Barros Pinto expôs projecto de doutoramento
em Ciências da Comunicação
O projecto de doutoramento intitulado "O Storytelling como processo pedagógico
de apropriação artísticocultural: viagem na obra de Hieronymus Bosch
mediatizada por uma superfície tangível", da autoria Sílvia Raquel Barros Pinto,
doutoranda em Ciências da Comunicação na UMinho (CECS), esteve patente no
Museu Nacional de Arte Antiga (Lisboa), de 3 e 11 de Junho. Da interação que
resultou com o público, "numa experiência ímpar", segundo a doutoranda,
resultaram 31 questionários realizados por visitantes nacionais e estrangeiros
cuja escolaridade vai do ensino secundário ao doutoramento.

O projecto, financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, com
orientação de Nelson Zagalo (CECS) e de Lia Oliveira (Instituto de Educação,
UMinho), constituise num novo modelo de comunicação interativa, para uso em
museus, através do recurso à tecnologia de superfícies tangíveis (mesa multi
toque). No seu desenvolvimento foram utilizadas obras do pintor Hieronymus
Bosch. O modelo realizado permite que o visitante do museu manipule
digitalmente as obras de arte, conferindolhe novas leituras. As obras podem ser
(re)convertidas e transformadas nos aspectos formais, nomeadamente, ao nível
da constituição de novas composições visuais, que podem ser partilhadas nas
redes sociais, a partir da página do projeto, no Facebook.
A investigação parte da vontade de contribuir para uma alfabetização da
sociedade no campo da comunicação visual e da arte. Nesse sentido, foi
desenvolvido um artefacto interactivo, de natureza multidisciplinar, que tem
como base a exploração de obras de arte. O objecto de estudo do trabalho é a
criação de um modelo de comunicação interativa que permita um maior
envolvimento, e, uma maior participação do público promovendo, assim, a
literacia e consequentemente uma maior fruição das obras de arte visual.
Pretendese compreender até que ponto a interacção com obras pictóricas,
mediatizada por uma superfície tangível, pode potenciar o usufruto e
apropriação da obra de arte.

Para o desenvolvimento do protótipo a doutoranda vai recorrer a reproduções
das obras, "As Tentações de Santo Antão", "O Último Julgamento", "O Jardim
das Delícias" e o "Carro de Feno" do pintor Hieronymus Bosch. As imagens
utilizadas seguem as imposições legais relativas às questões de direitos de
autor, sendo a sua utilização permitida para trabalhos de investigação
académica. No caso particular do registo fotográfico relativo à obra "As
Tentações de Santo Antão", patente no Museu Nacional de Arte Antiga, foi
obtida, sob o compromisso de respeitar as normas impostas, a permissão para
a sua utilização.

O projecto esteve exposto no Museu Nacional de Arte Antiga, depois dessa
pretensão ter sido deferida pelo seu director, numa área a que os visitantes do
museu terão acesso, uma vez que se pretende proceder a uma avaliação do
protótipo em cenário real.
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Último seminário de doutoramento: “Escolher métodos e
aplicar técnicas”, com a Professora Emília Araújo
Cursos de Doutoramento em Ciências da Comunicação e em Estudos
Culturais
Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade | Departamento de Ciências da
Comunicação
Universidade do Minho  Instituto de Ciências Sociais
Ano Letivo de 2013  2014  2º semestre

Seminários de Doutoramento de Ciências da Comunicação e de Estudos
Culturais 20132014
Conceber e operacionalizar um projeto de pesquisa

28 de fevereiro 
Abrir e instruir o olhar 
Prof. Paulo Serra (LABCOM, UBI)

21 de março 
Traçar um problema 
Prof. Licínio Lima (IE, UM)

11 de abril 
O lugar da teoria 
Profª Filipa Subtil (ESCS)

16 de maio 
Desenhar metodologias 
Prof. Albertino Gonçalves (CECS, UM)

13 de junho
Escolher métodos e aplicar técnicas 
Profª Emília Araújo (CECS, UM)

Sessões abertas a todos os doutorandos interessados
Horário das sessões: 10h00 12h00
Local: Sala de Atos do Instituto de Ciências Sociais, Braga

Programa pode ser descarregado no link:
http://www.comunicacao.uminho.pt/upload/docs/Sem_Dout_CC_EC_20132014.pdf
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Workshop "Narrativa, Media e Cognição"
Teve lugar no dia 27 de junho, na sala de atos do ICS da Universidade do
Minho, em Braga, o workshop "Narrativa, Media e Cognição". O evento foi
organizado pelo CECS, através do projeto de investigação "EngageBook: tocar,
ler e brincar" (FCTCECS), cujo investigador principal é Nelson Zagalo.
Pretendeuse 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.

*** Programa ***  
09h45 Para além da recuperação de dados: proposta de um modelo de geração
automática de narrativas musicais dialógicas Gilberto Bernardes
10h00 Introdução a uma narratologia fenomenológica Filipe Martins 10h15 
Horror, materialidade e sinestesia em jogos eletrônicos Alessandra Maia
10h30 Perspectivas sobre a Gamificação: um fenómeno que quer gerar
envolvimento. Sandra Oliveira
10h45 A narrativa como sabotagem Formas alternativas de construção
narrativa Jorge Palinhos
11h00 As Narrativas Transmediáticas ou os Mundos Ficcionais Finalmente
Completos Marta Noronha Sousa 
(intervalo)
11h30 Jornalismo e História: palavras para crer Camila Garcia Kieling
11h45 Contame mais! O uso da narrativa na comunicação de ciência Luís
Pinto
12h00 Narrativa e criação de personagem: Um estudo empírico Maria
Guilhermina Castro
12h15 Formas de Livros, corpos e narrativas Ana Lúcia Pinto
12h30 Mistérios da Encantada: simbologias da água em um roteiro de game 
Aline Rebouças 

Tarde, 14h0017h00
14h00 As narrativas do João e do Eurico perceber quanto de cada um existe
em nós por Paulo Xavier 
Paulo Xavier é formador na área da Psicologia, com especialização em
Psicologia Social e Psicologia Organizacional, disciplinas que lecionou na
Universidade do Minho até 2004. Executou trabalhos nas áreas do Multimédia,
Tecnologias Educacionais e projetos nas áreas de Usabilidade e Design de
Interfaces. Desenvolveu também investigação sobre Equipas Virtuais
Interculturais. Tem além disso especializações em Comportamento
Organizacional, Interculturalidade e Multiculturalidade, Comunicação Mediada
por Computador, Formação à Distância, Comunidades de aprendizagem, entre
outras. 
Enquanto formador e consultor, tem estado envolvido em diversos projetos
ligados ao Desenvolvimento Pessoal e Social, Coaching a Empresas,
Desenvolvimento Organizacional, Ensino e Formação à Distância, Pedagogia e
Andragogia, Usabilidade e Comunicação Intercultural. 
É autor do modelo " Guerreiros do Eu"( http://guerreirosdoeu.wordpress.com),
que procura ajudar as pessoas na gestão da sua emocionalidade. Definese
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Conferência Internacional "Gender in focus: (new) trends in
media"
Relações entre género e média em debate na UMinho
Mais de cem participantes discutiram as (re)negociações entre o género e os
média na Conferência Internacional "Gender in focus: (new) trends in media",
que decorreu nos dias 20 e 21 de junho, na Universidade do Minho, em Braga. 

O evento incluiu três plenárias e 24 sessões paralelas, contando com a
presença de especialistas como António Fernando Cascais (Universidade Nova
de Lisboa), Carolyn Byerly (Howard University), Cláudia Álvares (Universidade
Lusófona), Karen Ross (Northumbria University) e Maria João Silveirinha
(Universidade de Coimbra). 

A equipa do projeto de investigação "O género em foco: representações sociais
nas revistas portuguesas de informação generalista" (CECS/FCT)  que
organizou a conferência , constituiu o painel "Gender and Media: An
Interdisciplinary and MultiMethod Approach", no qual apresentou os resultados
de três estudos empíricos. A primeira comunicação incidiu na análise das
representações de género nas newsmagazines portuguesas "Sábado" e "Visão";
a segunda auscultou o modo como os públicos interpretam os conteúdos
mediáticos; e a terceira explorou as principais orientações do Guia de Boas
Práticas para a Igualdade de Género nos Média. 

A conferência contou ainda com um extenso programa social. Em colaboração
com o coletivo Braga Fora do Armário, a krizoEducação, Arte e Cidadania e a
União de Mulheres Alternativa e Resposta, o evento incluiu sessões de cinema
(numa das quais, Diana Andringa foi comentadora), uma performance, um jantar
oficial e um concerto de piano no Museu Nogueira da Silva, bem como uma
visita guiada aos locais mais emblemáticos de Bracara Augusta.

Mais informações:
http://genderfocus2014.wordpress.com/program/
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Curso de formação avançada "Memória e Testemunho:
Metodologias de Análise de Oralidade, de Escrita e de
Imagem (III)"
Teve lugar nos dias 19 e 20 de junho, na Universidade do Minho, o curso de
formação avançada "Memória e Testemunho: Metodologias de Análise de
Oralidade, de Escrita e de Imagem (III)". Pretendeuse, com esta iniciativa (a
última de um ciclo de três iniciado em dezembro de 2013) concretizar o 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. A Comissão Organizadora foi constituída por Fátima Moura
Ferreira (CITCEM/UM), Rita Ribeiro (CECS) e Sheila Khan (CICS), numa
iniciativa que foi apoiada pelo CECS.

Toda a informação:
http://www.comunicacao.uminho.pt/upload/docs/cecs/memoria_III_programa.pdf

PROGRAMA
Quintafeira, 19 de junho  SALA de ATOS do ICS
14.30h  18:30h
14.30h Sessão de Abertura 
Presidente do ICS, Diretor do Departamento de História, Diretores dos Centros
de Investigação (CECS, CICS, CITCEM) 
15.00h  17.00h Seminário temático I: Memórias, registos e escalas 
Helena Pires (CECS)/Teresa Mora (CICS)  Variações de memória de Sérum
Comentador: Francisco Azevedo Mendes (CITCEM)
Pausa café
17.20h  18.30h
Roberto Samartim (Universidade da Corunha/ Grupo GalabraUSC)
Testemunhos e Imagens sobre Compostela e os Caminhos de Santiago: uma
reflexão metodológica sobre o projeto de investigação multidisciplinar em curso
Comentadora: Rita Ribeiro (CECS)

Sextafeira, 20 de junho  SALA CPI316 (Complexo I)
9.30h  12.30h Seminário temático II: em torno do olhar e do não olhar
9.30h  11.00h Das memórias: entre o olhar público e o jogo privado
Maria Madalena Oliveira (CECS)  Postais ilustrados: enquadramento do olhar 
Maria do Céu de Melo (CIEd)  Cartoons: "do riso ao siso"
Rui Cruz (CICS)  Caminhos da Memória: Tecnologias e Videojogos como
espaços de produção e reconstituição da História
Comentador: Mário Matos (CEHUM)
Pausa café
11.20h  12.30h Imagens e testemunhos: em torno do olhar e do não olhar 
António Lázaro (CITCEM)  Do descobrimento da ilha de São Lourenço: o
célebre Planisfério de 1502
Carlos Pazos Justo (CEHUM)  Imagens da Galiza e dos galegos em Portugal,
nas décadas inaugurais do século XX: reflexões teóricometodológicas
Comentadora: Maria Augusta Lima Cruz (CHAM)
14.30 15.30 Paisagens, Identidades e História
Cristina Joanaz de Melo (IHC)  Duetos com o espaço e o tempo: a paisagem
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como fonte histórica
Francisca Azevedo (CECS)  Cinema, memória e mnemónica da paisagem.
Geografias puras e impuras
Comentador: Sheila Khan (CICS) 
Pausa café
15.45 17.30 Atelier de projetos: Percursos de investigação em construção a
partir de imagens 
Atelier conduzido por alunos de pósgraduação 
17.30h Sessão de Encerramento

COMISSÃO CIENTÍFICA
Albertino Gonçalves (CECSUM)
António Manuel Lázaro (CITCEMUM)
Fátima Moura Ferreira (CITCEMUM)
Manuel Carlos Silva (CICSUM)
Maria Paula Meneses (CESUC)
Rita Ribeiro (CECSUM)
Sheila Khan (CICSUM)
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Ruben Ramos falou sobre “Jovens e hábitos tecnológicos.
De periferia a centro” no último Seminário de Educação para
os Media do ano
Ruben Ramos, docente na Universidade de Saragoça, foi o dinamizador da
última sessão do ano lectivo do Seminário de Educação para os Media do
CECS, em que abordou a temática "Jovens e hábitos tecnológicos. De periferia
a centro", reflectindo sobre o impacto do uso de meios tecnológicos nos
consumos culturais de jovens dos meios rurais e urbanos, na comunidade de
Aragão (Espanha).

Pequena nota biográfica de Rubén Ramos
Licenciado em Ciências da Informação pela Universidade do País Basco
(bolseiro Erasmus na Universidade Nova de Lisboa no último ano do curso).
Máster Universitário em Sociedade da Informação e Conhecimento pela
Universitat Oberta de Catalunia. Doutorando na Universidade de Saragoça.
Professor de Jornalismo na Universidade de Saragoça. Jornalista com grande
experiência em meios de comunicação e gabinetes de imprensa de importantes
instituições aragonesas.
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EDITAL 
Candidaturas à 2ª edição do Programa Doutoral – Estudos de 

Comunicação: Tecnologia, Cultura e Sociedade 

Funcionamento do 1º semestre: Lisboa | ISCTE 

Funcionamento do 2º semestre: Braga e Covilhã 

 
O programa doutoral Estudos de Comunicação: Tecnologia, Cultura e Sociedade resulta de uma 

parceria de seis unidades de investigação: 

 

Centro de Investigação: CECS – Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade, Instituto de Ciências 

Sociais – Universidade do Minho. 

Centro de Investigação: CIES – Centro de Investigação e Estudos de Sociologia, ISCTE – Instituto 

Universitário de Lisboa. 

LabCom – Laboratório de Comunicação Online, Universidade Da Beira Interior – Faculdade de Artes e 

Letras. 

Centro de Investigação: CIMJ – Centro de Investigação Média e Jornalismo – Universidade Nova de 

Lisboa 

CECL – Centro de Estudos de Comunicação e Linguagens – Universidade Nova de Lisboa 

CICANT – Centro de Investigação em Comunicação Aplicada, Cultura e Novas Tecnologias, 

Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologia. 

Envolvendo as principais unidades de investigação em comunicação das universidades portuguesas, 

este curso distingue-se fundamentalmente pela oferta de uma formação articulada com os 

melhores núcleos de pesquisa do país. É propósito deste programa estimular a produção científica 

em língua portuguesa e preparar novos investigadores para trabalho científico competitivo. O grau 

de doutor é conferido em simultâneo pelas Universidades do Minho, da Beira Interior e Lusófona, e 

pelo ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa.  

 

NÚMERO DE VAGAS 

30 (trinta) 

 

DESTINATÁRIOS 

Este programa doutoral é especialmente dirigido a estudantes com formação em ciências da 

comunicação ou, não sendo o caso, a estudantes com formação num outro ramo das ciências sociais 

e humanas. São destinatários do curso: 

 

a) graduados em alguma área de ciências sociais e humanas, tanto investigadores em início 

de carreira como profissionais, com formação académica em ciências da comunicação, 

história, sociologia, geografia, filosofia, antropologia, arqueologia, etnografia, economia, 

psicologia, arte e estudos culturais; 



b) profissionais seniores, que procurem um complemento para o seu conhecimento 

pragmático; 

c) profissionais que pretendam investigar sobre os seus próprios contextos profissionais e 

estreitar a relação entre os campos profissional e académico;  

d) estudantes estrangeiros que procurem a internacionalização dos seus currículos. 

 

CONDIÇÕES DE ACESSO 

Podem candidatar-se:  

a) os titulares de grau de licenciatura ou de mestrado em alguma área de ciências sociais;  

b) os titulares de um grau académico superior estrangeiro, conferido na sequência do 1º ciclo 

de estudos, organizado de acordo com os princípios de Bolonha por um Estado aderente;  

c) os titulares de um grau académico superior estrangeiro que seja reconhecido pela 

Comissão Diretiva do programa como satisfazendo os objetivos do grau de licenciado ou de 

mestrado numa área de ciências sociais; 

d) os candidatos que, não sendo licenciados, apresentem um curriculum científico ou 

profissional que seja reconhecido pela Comissão Diretiva como atestando a capacidade para 

a realização deste programa doutoral. 

 

PERÍODO DE CANDIDATURA AO PROGRAMA DOUTORAL 

1ª fase: de 26 de maio a 20 de junho de 2014 

2ª fase: de 1 a 18 de julho de 2014 (apenas para vagas sobrantes) 

 

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DE ADMISSÃO AO PROGRAMA DOUTORAL 

1ª fase: 27 de junho de 2014 

2ª fase: 25 de julho de 2014 

 

PERÍODO DE CANDIDATURA A BOLSA 

De 15 a 26 de setembro de 2014 

 

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DO CONCURSO DE BOLSA 

03 de outubro de 2014 

 

FORMALIZAÇÃO DE CANDIDATURA AO PROGRAMA DOUTORAL 

As candidaturas deverão ser enviadas por correio eletrónico, para doutoramentos.cies@iscte.pt, de 

acordo com as seguintes orientações:  

 

Assunto da Mensagem: CANDIDATURA AO DOUTORAMENTO EM ESTUDOS DE COMUNICAÇÃO 

 

Corpo da mensagem: Carta de apresentação expondo as motivações para a candidatura e 

expectativas quanto à realização do doutoramento, bem como a(s) área(s) de particular interesse 

em termos de investigação. Nesta carta deve estar formulado, tanto quanto possível, o propósito de 

investigação que o candidato pretende realizar no âmbito deste curso. Não se trata de apresentar o 

projeto de dissertação, mas apenas de formular a ideia do trabalho que gostaria de desenvolver. A 

carta de apresentação deverá explicitar ainda se o candidato tem ou não disponibilidade/intenção de 

desenvolver parte dos seus trabalhos numa instituição estrangeira. 



  

Anexos:  

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 

respetiva 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);  

f) Outros elementos relevantes para a apreciação da candidatura 

 

Todos os documentos anexos deverão ser enviados em formato PDF.  

 

AVALIAÇÃO DAS CANDIDATURAS / CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

A avaliação das candidaturas é feita nos termos previstos do programa e em conformidade com a 

proposta aprovada pela FCT, ponderando-se os elementos de apreciação e produzindo-se lista(s) 

ordenada(s) de candidatos. É à Comissão Diretiva que compete apreciar as candidaturas submetidas 

no prazo estabelecido e seriar os candidatos, de acordo com os seguintes critérios:  

 

1. 0-30 pontos: Habilitações Académicas. A Comissão Diretiva ponderará neste critério a área de 

qualificação académica, a coerência do trajeto do candidato (relação da formação de licenciatura 

com as formações de pós-graduação que possa ter completado) e o grau de sucesso da trajetória do 

candidato.  

 

2. 0-50 pontos: Currículo Académico e/ou Profissional. A Comissão Diretiva apreciará a variedade e 

o grau de responsabilidades envolvidas nas atividades profissionais do candidato, assim como a 

relação destas atividades com a área do programa de doutoramento. O mesmo será considerado no 

caso dos elementos académicos do currículo.  

 

3. 0-15 pontos: Atividades de Extensão Académica. A Comissão Diretiva valorizará a diversidade 

deste tipo de atividades e o grau de envolvimento pessoal dos candidatos.  

 

4. 0-5 pontos: Carta de Apresentação. A Comissão Diretiva atribuirá um máximo de 5 pontos à 

apreciação da carta de apresentação e de informação adicional sobre o perfil do candidato.  

 

A pontuação final de cada candidato resultará da soma de pontos destes quatro grupos. Os 

candidatos serão seriados da pontuação mais elevada para a menos elevada.  

 

PORTAL DO CURSO:  

http://www.lasics.uminho.pt/estudosdecomunicacao 

  

 

Instituição Proponente:  
CECS - Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade | UM 
 
 

Parceiros 
CIMJ - Centro de Investigação Média e Jornalismo | UNL 
CECL - Centro de Estudos de Comunicação e Linguagens | UNL 
CICANT – Centro de Investigação em Comunicação Aplicada, Cultura e Novas 
Tecnologias | ULHT 
CIES – Centro de Investigação e Estudos de Sociologia | ISCTE 
LabCom – Laboratório de Comunicação Online | UBI 

  

                

 



Jornadas doutorais

IV Jornadas Doutorais em Ciências da Comunicação e Estudos
Culturais

Apresentação

As  V  Jornadas  Doutorais  em  Ciências  da  Comunicação  e  Estudos  Culturais,  organizadas  pelo  Centro  de
Estudos de Comunicação e Sociedade (CECS (hퟘ�p://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/)) da Universidade do
Minho terão lugar nos dias 27 e 28 de outubro 2016, no campus de Gualtar, Braga.

Estas Jornadas destinam‑se a estudantes de doutoramento e pós‑doutoramento das áreas da Comunicação e
dos Estudos Culturais  e  têm como objetivo a partilha de experiências, questões,  avanços ou  resultados dos
seus projetos de investigação. 

As jornadas doutorais visam dar visibilidade e fortalecer o trabalho de investigação desenvolvido nos campos
das Ciências da Comunicação e dos Estudos Culturais, propiciar espaços de diálogo e de debate, possibilitar a
troca  de  experiências  e  a  avaliação  crítica  construtiva. São  abertas  à  participação  de  todos  e  convidam  em
especial a comunidade académica ligada aos campos da comunicação e dos estudos culturais e nível nacional e
internacional.

Organização |

Apoios |
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CECS toma posição sobre o SPTV: "Por um Serviço Público de Média independente, avaliado e
de qualidade"

Calls Bolsas Individuais Marie SklodowskaCurie 2014 (IF)

O Centro de Estudos de Comunicação e SociedadeCECS (Universidade do
Minho, Portugal) tem inscrições abertas para Bolsas Individuais Marie
SklodowskaCurie, no âmbito do Horizonte 2020Programa de Trabalho
20142015.

O Centro de Estudos de Comunicação e SociedadeCECS (Universidade do
Minho, Portugal) tem inscrições abertas para Bolsas Individuais Marie
SklodowskaCurie, no âmbito do Horizonte 2020Programa de Trabalho 2014
2015.

As Bolsas Marie Curie permitem que investigadores de qualquer nacionalidade
possam trabalhar numa unidade de investigação europeia, recebendo
financiamento para dois anos de salário. Os projetos devem ser articulados com
as áreas de pesquisa desenvolvidas na instituição de acolhimento.

As seguintes linhas de pesquisa correspondem a grandes temas e subtemas
desenvolvidos no CECS:

 Media e Jornalismo: os média no ambiente digital; jornalismo e convergência;
média, alfabetização e cidadania, tecnologias criativas e comunicação.
 Estudos Culturais: cultura material; representações sociais; Estudos da
Lusofonia; cultura científica.
 Comunicação, organizações e dinâmicas sociais: comunicações estratégicas;
sociedades reflexivas; inclusão social; desafios societais.

Os candidatos que pretendam desenvolver trabalhos com enquadramento no
CECS devem apresentar a este centro uma précandidatura até ao dia 31 de
julho. As propostas préselecionadas pelo CECS podem depois ser submetidas
à Research Executive Agency (REA), indicando o CECS como instituição de
acolhimento para o seguinte tipo de mobilidade: Marie Curie Individual
Fellowships (IF) H2020MSCAIF2014. O prazo de candidatura à REA termina
no dia 11 de setembro de 2014, 17h00 de Bruxelas.

As propostas de candidatura devem ser submetidas ao CECS mediante a
apresentação dos seguintes elementos: 
 Curriculum Vitae.
 Projeto de investigação deve ser apresentado no âmbito do formulário
Research Executive Agency (REA), mencionando a área escolhida.

Estes elementos devem ser enviados por correio (em papel) para o seguinte
endereço:
Universidade do Minho
Instituto de Ciências Sociais
CECSCentro de Estudos de Comunicação e Sociedade
Campus de Gualtar
4710057 Braga
Portugal

Informação detalhada pode ser consultada em:
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/applynow/open
calls/index_en.htm

Toda a informação pode ser solicitada através do email:
cecs@ics.uminho.pt
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Revista Comunicação e Sociedade 
Chamada de trabalhos para a edição especial da revista Comunicação e Sociedade, nº 27, 
ISSN: 1645-2089, publicação do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da 
Universidade do Minho/Portugal, a ser publicada no primeiro semestre de 2015, cuja temática 
será: 
 
Comunicação nos Videojogos: Expressividade, Engajamento e Experiência 
Editores: Nelson Zagalo, Miguel Sicart e Emmanoel Ferreira 
 
Temos o prazer de anunciar a edição especial da Revista Comunicação e Sociedade dedicada 
aos estudos da comunicação em sua relação com a mídia videogame. 
 
ESCOPO 
Nos últimos quinze anos os videojogos têm sido meticulosamente investigados a partir de uma 
miríade de pontos de vista acadêmicos – psicologia, educação, antropologia, ciência da 
computação, economia, artes, etc. Nesta edição especial nosso objetivo é dar continuidade ao 
estudo desta mídia, tomando como foco, neste momento, as questões concernentes ao campo 
da comunicação. 
Tal qual se passou com a literatura, a imprensa, a fotografia e o cinema, nos últimos anos os 
videojogos têm sido utilizados como meio de comunicação e expressão em diversas áreas, 
entre elas: Publicidade (Advergames); Jornalismo (Newsgames); Comunicação Política 
(Serious Games e Political Games), entre outras. Neste ponto da história dos videojogos 
acreditamos que devemos expor e discutir questões como: podem os videojogos atuar como 
poderoso e eficaz meio de comunicação? Que novas possibilidades esta mídia em particular 
pode acrescentar ao amplo campo da comunicação? Existe alguma restrição no uso dos 
videojogos como meio de comunicação, em relação a mídias mais antigas e já estabelecidas? 
 
TÓPICOS 
Convidamos os pesquisadores a submeter artigos dentro dos seguintes tópicos (mas não 
exclusivos a eles): 
Comunicação nos Videojogos 
Criação e Expressão através dos Videojogos 
Expressão através do Jogo e da Narrativa 
Comunicação e Interatividade 
Design para Comunicação nos Videojogos 
Atributos do Engajamento nos Videojogos 
Experiência nos Videojogos 
Relações, Vínculos e Ligações 
Mídia ou Arte nos Videojogos 
Expressão Procedimental nos Videojogos 
Cognição nos Processos Comunicativos e Expressivos nos Videojogos 
Videojogos e as Materialidades da Mídia 
Comunicação através dos Advergames 
Newsgames como meio de comunicação 
O papel dos Serious Games e Political Games na mídia 



SUBMISSÃO 
Autores devem primeiramente submeter uma proposta/resumo de até 250 palavras, a qual 
será avaliada como primeira parte do processo de seleção de trabalhos. Em seguida será 
requisitado aos autores a submissão do artigo completo, o qual passará pelo processo de 
avaliação por pares (peer-review). Artigos aprovados/completos deverão estar formatados de 
acordo com de acordo com as normas de publicação do CECS. 
 
Submissões, dúvidas ou questionamentos devem ser enviados para o e-mail: 
cecs@ics.uminho.pt ou diretamente para um dos editores. Deve-se colocar como assunto do 
e-mail “nº 27”. 
 
Os artigos poderão ser redigidos em Português ou Inglês 
 
DATAS IMPORTANTES 
Envio de proposta/resumo (250 palavras): 30 de junho de 2014 
Notificação de aceite: 30 de julho de 2014 
 
Submissão de artigo completo: 30 de novembro de 2014 
Notificação de revisões a serem realizadas: 10 de janeiro de 2015 
 
Camera Ready: 30 de janeiro de 2014 
Publicação do artigo: primeiro semestre de 2015 
 
SOBRE OS AUTORES 
Nelson Zagalo (nzagalo@ics.uminho.pt) é Professor e Investigador de Media Interativos na 
Universidade do Minho (Portugal). Obteve seu doutoramento em Tecnologias da 
Comunicação, trabalhando com novos paradigmas de interação em ambientes virtuais. Criou e 
coordena o Mestrado em Media Interativos e o grupo de pesquisa engageLab. Fundou a 
Sociedade Portuguesa de Ciências dos Videojogos. Publicou trabalhos no campo dos 
videojogos, dos estudos fílmicos, das narrativas interativas e das emoções estéticas. É autor 
dos livros: “Emoções interactivas: do cinema para os videojogos” (2009) e “Videojogos em 
Portugal: História, Tecnologia e Arte” (2013). 
 
Miguel Sicart (Miguel@itu.dk) é um acadêmico de videojogos, atuando na IT University de 
Copenhagen (Dinamarca). Durante a última década sua pesquisa tem se focado na ética dos 
jogos de computador, a partir da perspectiva filosófica e da teoria do design. Em 2009 publicou 
“The Ethics of Computer Games” (The MIT Press), uma teoria filosófica sobre jogos e moral, 
trabalho este baseado em sua tese de doutoramento. Em 2013 seu livro “Beyond Choices: 
The Design of Ethical Gameplay” (The MIT Press) ampliou sua pesquisa anterior, agora com 
foco no design de experiências éticas e lúdicas. Seu novo livro, a ser publicado em 2014, “Play 
Matters” (The MIT Press) fornece uma teoria do jogo na era das máquinas computacionais. 
 
Emmanoel Ferreira (emmanoferreira@midia.uff.br) é Professor no Departamento de Estudos 
Culturais e Mídia da Universidade Federal Fluminense – UFF (Brasil). Criou e coordena o 
grupo de pesquisa MediaLudens: Laboratório de Pesquisa em Jogos Eletrônicos, Cognição e 
Mídias Interativas, na UFF. Publicou diversos artigos dentro dos seguintes campos: cinema de 
animação, mídias digitais interativas, game studies e platform studies. Sua pesquisa atual, 
dentro do campo dos game studies e dos platform studies está focada em duas frentes: i) uma 
investigação sobre a plataforma computacional MSX e ii) uma investigação sobre a 
demoscene mundial centrada nos computadores 8-bit da década de 1980. 
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NÚMERO TEMÁTICO 

«Comunicação Organizacional e Estratégica, 

passado, presente e futuro de uma área multidisciplinar» 

 

Coordenadoras do Volume: 

Teresa Ruão (truao@ics.uminho.pt) & Margarida Kunsch (mkkunsch@uol.com.br) 

 

Data-limite | 31 de Julho de 2014 

Línguas | Português e Inglês 

 

 

O estudo da comunicação nas organizações - entendido de forma ampla e sem restrições de 
campo científico de origem - procura a compreensão dos processos, dos cenários e dos desafios 
de comunicar e organizar no contexto de uma sociedade global. E os seus investigadores têm-se 
dedicado ao desenvolvimento de conceitos e teorias que ajudam a um melhor entendimento 
deste ambiente social, enquanto ferramentas de pesquisa e instrumentos de apoio às práticas 
organizacionais. Este é, pois, o entendimento que constitui o ponto de partida para esta 
publicação, do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho, que 
procura reunir trabalhos de investigação que permitam atualizar as reflexões, os debates, as 
recolhas empíricas e os pensamentos percursores no âmbito da comunicação em ambiente 
organizacional (isto é, empresarial e/ou institucional), numa lógica de balanço da produção 
científica no campo da Comunicação Organizacional e de outros que lhe são próximos. Neste 
contexto, acolheremos trabalhos de reflexão teórica e/ou de pesquisa empírica que se 
enquadrem nesta pretensão de abordagem, que definimos como «Comunicação Organizacional 
e Estratégica: passado, presente e futuro de uma área multidisciplinar». 

A visão da comunicação nas organizações que temos vindo a desenvolver é aquela que parte 
dos fundamentos das Ciências da Comunicação, ou seja, entendemos o fenómeno como prática 
humana e social em contexto organizacional. Contudo, reconhecemos a validade e interesse de 



outras propostas. Por isso, decidimos avançar com um número da revista Comunicação e 
Sociedade dedicado à Comunicação Organizacional e Estratégica. Tratar-se da designação 
adotada para aglutinar as várias perspetivas teórico-metodológicas que caraterizam a 
investigação da comunicação nas organizações e que incluem as tradições da Comunicação 
Organizacional, Comunicação Estratégica, Comunicação Corporativa, Comunicação de Negócio, 
Comunicação de Marketing, Relações Públicas, Publicidade, entre outras. 

Com base neste entendimento, abrimos aqui espaço para recolher contributos de investigação 
que nos permitam editar uma revista (1º) que faça o estado da arte da comunicação 
Organizacional e Estratégica; (2º) que crie uma ponte de relação entre os diferentes paradigmas 
de investigação; e (3º) que recolha contribuições sobre as várias tradições de pesquisa no 
campo. Como Corman e Poole (2000), parece-nos que os desencontros disciplinares podem ser 
extremamente úteis na construção de qualquer terreno científico, mas os excessos constituem 
igualmente barreiras a um trabalho de qualidade. Por isso, propomo-nos organizar uma edição 
multidisciplinar e aberta dos estudos científicos que se interessam pelos fenómenos de 
comunicação a ocorrer em empresas e instituições. 

 

**** 

 

"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 
objetivos e âmbito da temática desta edição da revista.  

Cada artigo aceite será publicado em Português e Inglês. 

 

 

Submissão 

Os originais deverão ser enviados em formato “Word” para cecs@ics.uminho.pt, com 
conhecimento (“Cc”) também para um dos coordenadores deste número temático: Teresa Ruão, 
truao@ics.uminho.pt. 

No ASSUNTO da mensagem, os autores deverão escrever: Comunicação e Sociedade – nº 26 

 

Regras Editoriais 

As regras editoriais para a submissão electrónica de manuscritos estão disponíveis aqui: 
http://www.comunicacao.uminho.pt/upload/docs/revista_com_e_soc_normas_apresentação_
originais.pdf  

 

 

Notificação das decisões de aceitação (via e-mail): até 30 de Setembro 

Data de publicação da revista: Dezembro de 2014 
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NORMAS

Os artigos deberán ser redactados en formato Word, papel tamaño A4, en
Times New Roman, tamaño de letra 12 e con interliñado de 2. 

Gráficos e ilustracións deberán ser presentados en jpg ou tif, con resolución de
300 dpi (mínimo), no final do texto e en páxinas destinadas para ese feito.

Os artigos deberán incluir un resumo (máximo: 1000 caracteres). O texto
completo non deberá sobrepasar os 50.000 caracteres (incluindo espazos).

Os elementos de identificación do(s) autor(es) deberán ser enviados nunha
páxina separada e deberá incluir:: Título, nome do(s) autor(es), institución a cal
pertencen, palabras-chave (máximo: 5), co nome completo, enderezo postal,
teléfono, fax e enderezo de e-mail da persoa responsabel pola proposta do
artigo.

É preciso   achegar o resumo e as palabras chave nun dos dous idiomas do
Anuário (portugués ou galego) e en inglés.

As referencias a autores ao longo do artigo deberán ser feitas da seguinte
forma:
(Berten, 2001:35) – ou ‘tal como Berten (2001: 35) considera, «utopia é também
uma ideologia»’;
(Winseck & Cuthbert, 1997); (Gudykunst et al.,1996); (Agamben, S/D:92).
As referencias bibliográficas deberán ser presentadas no final do artigo,
respetando os
seguintes exemplos:

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

Winseck, D. & Cuthbert, M. (1997) ‘From Communication to Democratic
Norms: Reflections on the Normative Dimensions 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. 

Foucault, M. (1971) L’Ordre du Discourse, Paris: Gallimard.
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