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Sílvia Pinto: nova doutora em Ciências da Comunicação
Realizaramse no dia 1 de junho (14h30), na
sala de atos do ICSUMinho (Braga), as
provas de doutoramento em Ciências da
Comunicação, de Sílvia Joana Passos
Simas Moreira Pinto. A tese é orientada
pelo Professor Doutor Moisés de Lemos
Martins (diretor do CECS e professor
catedrático do Departamento de Ciências da
Comunicação na UMinho) e coorientada
pela professora Madalena Oliveira
(investigadora integrada do CECS e
professora auxiliar do Departamento de
Ciências da Comunicação na UMinho), e tem por título "Para uma semiótica da
luz. Da visão mítica aos regimes escópicos da contemporaneidade".
Mais >

Anabela Carvalho presidiu a comité de avaliação de prémio da IAMCR
Anabela Carvalho presidiu ao comité de
avaliação das candidaturas ao novo prémio
criado pela IAMCR (International
Association for Media and Communication
Research) e copatrocinado pela IECA
(International Environmental Communication
Organization), intitulado Climate
Communication Award, em reconhecimento
de projectos inovadores na área da
comunicação sobre alterações climáticas
(http://iamcr.org/awards/climatecomm
2015). No primeiro ano, o prémio foi
designado '2015 IAMCR New Directions for
Climate Communication Research
Fellowship', tendo os resultados sido
recentemente anunciados. A proposta premiada é de Cornelia Brantner,
versando sobre comunicação e espaços de protesto no Twitter. Christopher
Shaw recebeu uma Menção Honrosa por um projecto que pretende desenvolver
pesquisa colaborativa sobre a política das alterações climáticas.

Seminários de Doutoramento em Ciências da Comunicação chegaram ao fim
Albertino Gonçalves (CECS) abordou a temática "Entre as metodologias e
as técnicas"
Terminaram no dia 5 de junho), os Seminários de Doutoramento em Ciências da
Comunicação com uma abordagem do professor Albertino Gonçalves (CECS) à
temática "Entre as metodologias e as técnicas" (sala de atos do ICSUMinho,
10h00). Sob o tema genérico "Conceber e operacionalizar um projeto de
pesquisa", os Seminários de Doutoramento em Ciências da Comunicação
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referentes ao ano letivo 20141015 tiveram
início a 20 de março, sendo organizados
pelo CECS/Departamento de Ciências da
Comunicação (ICSUMinho).

Mais >

No dia 6 de julho, no quadro do GT Cultura Visual da SOPCOM, com o apoio do
CECS
Daniel Meirinho protagoniza Workshop de Metodologias Visuais
Participativas
Realizase no dia 6 de julho um workshop designado "Metodologias
Participativas Visuais", dinamizado por Daniel Meirinho. Tratase de uma
iniciativa organizada pelo Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade no
âmbito das atividades do Grupo de Trabalho de Cultura Visual da Sopcom. As
inscrições podem ser feitas até 3 de julho para o email:
grupotrabalhoculturavisual@gmail.com. A entrada é livre. Carregando em 'Mais 
>', pode acederse a mais informação sobre o evento.

Mais >

Realizase nos dias 7, 8 e 9 de julho, na UMinho (Braga)
I Escola de Verão em Género e Sexualidades
Organizado pelo Grupo de Trabalho de
Género e Sexualidades da Associação
Portuguesa de Ciências da Comunicação
(GTG&Ss/SOPCOM) e pelo Centro de
Estudos de Comunicação e Sociedade
(CECS), a I Escola de Verão em Género e
Sexualidades, que decorre de 7 a 9 de julho,
visa promover a formação interdisciplinar nos
campos do género e das sexualidades, na
comunicação, nos média e na cultura. Reunirá investigadores das Ciências
Sociais, bem como ativistas e representantes de organizações não
governamentais e coletivos informais que atuam na área dos direitos humanos,
do género e das sexualidades.
Mais >

Conferência Internacional Comunicação e Luz: Chamada de Trabalhos
prolongada até 10 de julho
O Centro de Estudos de Comunicação e
Sociedade celebra o Ano Internacional da
Luz organizando uma Conferência
Internacional sobre Comunicação e Luz na
Universidade do Minho, BragaPortugal. Este congresso tem como objetivo
promover um encontro interdisciplinar focado nos conceitos de luz no campo da
comunicação. Os resumos podem ser submetidos em Inglês, Português e
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Espanhol até ao dia 10 de julho.
Mais >

Realizase a 11 de novembro, na Universidade de Coimbra
‘I Encontro de Cultura Visual  A partilha do visível: políticas do olhar':
envio de propostas até 13 de julho
Está aberto até 13 de julho o prazo para
envio de propostas para o ‘I Encontro de
Cultura Visual  A partilha do visível:
políticas do olhar'. O evento, que se realiza
na Universidade de Coimbra (Casa das
Caldeiras), a 11 de novembro, é organizado
pelo recémfundado Grupo de Trabalho de
Cultura Visual da Associação Portuguesa de Ciências da Comunicação
(SOPCOM). Dessa forma, o GT de Cultura Visual aproveita a realização do IX
Congresso da SOPCOM, previsto para os dias 12, 13 e 14 de novembro na
Universidade de Coimbra para reunir os investigadores da área dos estudos da
imagem. A organização do evento cabe ao Grupo de Trabalho de Cultura Visual,
contando com o apoio da SOPCOM, do CECS (UMinho), do CEIS20
(UCoimbra), do CIC Digital e do Curso de Estudos Artísticos (UCoimbra).
Mais >

V Congresso Internacional em Estudos Culturais: Call for Papers até 30 de
setembro de 2015 
Está aberta até 30 de setembro a call for
papers para o V Congresso Internacional em
Estudos Culturais  Género, Direitos
Humanos e Ativismos. . O evento, que decorre do Programa Doutoral em
Estudos Culturais, numa parceria dentre as universidades do Minho e de Aveiro,
vai ter lugar de 7 a 9 de setembro de 2016, na Universidade de Aveiro
(Departamento de Línguas), contando com o apoio da Irenne  Associação de
Investigação, Prevenção e Combate à Violência e Exclusão.
Mais >

No dia 29 de junho (14h30), no Palácio Foz (Lisboa)
Seminário de apresentação do estudo "Níveis de Literacia Mediática:
estudo com jovens do 12º ano"
Teve lugar na tarde do dia 29 de junho, no
Palácio Foz, em Lisboa, um seminário de
apresentação do estudo "Níveis de Literacia
Mediática: estudo com jovens do 12º ano". O
evento contou com o apoio do CECS, da
Rede de Bibliotecas Escolares e do Gabinete
para os Meios de Comunicação Social. A
apresentação do estudo esteve a cargo da
investigadora integrada do CECS Sara Pereira, tendo os comentários ficado por
conta de Teresa Calçada e Ana Bela Martins, da equipa do projeto 'Literacia
Digital', e de Patrícia Ávila, do ISCTEIUL, com moderação de Sérgio Gomes da
Silva. Ao que se seguiu um debate. Deste estudo resultou um livro, que
destacamos noutro local desta newsletter.
Mais >

Conferência "A Europa no Mundo e o Mundo na Europa. Crise e
Identidade"
A Universidade do Minho (ICSInstituto de
Ciências Sociais e IEInstituto de Educação)
acolheu nos dias 18 e 19 de junho, a
Conferência "A Europa no Mundo e o Mundo
na Europa. Crise e Identidade", organizada
pelo CECS e pelo CICS.NovaPólo UMinho.
Este encontro pretendeu constituir um
espaço de reflexão acerca das antinomias
que atravessam a Europa contemporânea nos seus múltiplos quadros de
relação com o mundo. Os trabalhos dividiramse por 11 sessões temáticas,
duas sessões plenárias, com intervenções de Moisés Martins, Maria Manuel
Baptista, David Justino, Pedro Proença, José Luís Garcia, João Rodrigues e
Miguel de Barros, e um debate, em direto, a partir do auditório multimédia do IE,
para a RDPÁfrica, que encerrou a iniciativa.
Mais >
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No quadro do PD Estudos Culturais (Núcleo de Estudos em Cultura e Ócio)
Tertúlia recriarse pelo ócio criativo

 A Oficina de Acompanhamento ao Docente
(OAD), da UNAVE  Associação para a
Formação Profissional e Investigação da
Universidade de Aveiro, promoveu, no dia
17 de junho, ao fim da tarde, na Casa Santa
Joana, em Aveiro, uma tertúlia, "Recriarse
pelo ócio criativo", dirigida a professores.
Foi orador convidado o professor José
Clerton de Oliveira Martins, da Universidade
de Fortaleza (Brasil), que esteve à conversa
com as professoras Maria Manuel Baptista
e Maria Eugénia Pereira, da Universidade de
Aveiro, com moderação do professor Jacinto Jardim, coordenador da Oficina de
Acompanhamento aos Professores.

Mais >

No dia 16 de junho, no Auditório Multimédia do Instituto de Educação, UMinho
Sessão de projeção do documentário 'A respeito da violência' (2014),
Goran Olsson
Assinalando os 40 anos das independências
das excolónias portuguesas em África, o
CECS apresentou, no dia 16 de Junho
(16h00), no Auditório Multimédia do Instituto
de Educação, o documentário 'A respeito da
violência' (2014), de Goran Olsson. A
apresentação do filme esteve a cargo da
investigadora integrada Maria do Carmo
Piçarra, que desenvolve um pósdoutoramento sob orientação da investogadora
integrada do CECS Rosda Cabecinhas. O comentário do filme foi feito pelo
diretor do CECS, Moisés de Lemos Martins.
Mais >

Carlos Toural Bran em estadia de investigação no CECS 
Carlos Toural Bran esteve numa estadia de investigação, no CECS, durante um
mês: entre 25 de maio e 25 de junho. Doutor em Ciências da Comunicação, é,
atualmente, professor e investigador na Universidade de Santiago de
Compostela. Tem como interesses de investigação a arquitetura da informação,
o jornalismo em bases de dados, o jornalismo electrónico, as redes socias, e o
jornalismo desportivo. A investigação teve coordenação da Professora Helena
Sousa.
Mais >

Comunicação nos Videojogos Expressividade, Intermedialidade e Narrativa
Revista "Comunicação e Sociedade" nº27
Já está disponível a revista "Comunicação e
Sociedade" nº 27, do Centro de Estudos de
Comunicação e Sociedade (CECS). O
volume bilingue (em português e em inglês),
que é dedicado à "Comunicação nos
Videojogos Expressividade,
Intermedialidade e Narrativa", é editado por
Nelson Zagalo, Miguel Sicart e Emmanoel
Ferreira, e está disponível em acesso livre.
Mais >
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'Níveis de literacia mediática: Estudo Exploratório com Jovens do 12º ano'
Já está disponível o eBook 'Níveis de
Literacia Mediática: Estudo Exploratório com
Jovens do 12º ano'. A publicação, editada
em conjunto por Sara Pereira, Manuel Pinto
e Pedro Moura, tem a chancela do CECS e o
apoio do Gabinete para os Meios de
Comunicação Social e da Rede de
Bibliotecas Escolares. Tratandose de um
estudo piloto, e não sendo possível
contemplar todos os grupos populacionais,
decidiuse que a populaçãoalvo do estudo
seriam os jovens estudantes do 12º ano,
com idades entre os 17 e os 18 anos, a
frequentar escolas públicas a nível nacional.
Recorrendo a uma amostragem não
probabilística por quotas, segundo as NUT II,
o estudo envolveu uma amostra de 679
estudantes de 46 escolas públicas a nível nacional.

Mais >

eBook: "Organisational and Strategic Communication Research: European
Perspecitves II"
Está disponível para download gratuito o
eBook "Organisational and Strategic
Communication Research: European
Perspecitves II". Editado em conjunto por
Ana Duarte Melo, Ian Somerville e Gisela
Gonçalves, tem a chancela do CECS.
A obra apresenta uma seleção dos
trabalhos de pesquisa apresentados na 5ª
Conferência da ECREAEuropean
Communication Research and Education
Association, realizada em Lisboa, em
novembro de 2015. Reflete o trabalho dos
investigadores da Secção de Comunicação
Estratégica e Organizacional daquela
associação (de que é coordenadora a
investigadora do CECS, Ana Melo),
provenientes de diferentes origens e instituições de ensino superior na Europa e
destaca os diversos interesses profissionais e científicos da secção.
Mais >

Notícias do CECS nos média

Mais >

Atividades dos investigadores do CECS
Em todas as edições da newsletter são listadas as atividades dos
investigadores do CECS. Neste número destacamos as atividades dos
seguintes investigadores: Anabela Carvalho, Cristina Teresa Ribeiro, Inês
Amaral, José Manuel Peláez Ropero, Liliana Oliveira, Mara Silva, Maria José
Brites, Paula Lopes, Pedro Andrade, Sandra Oliveira, Sílvia Raquel Pinto, Vítor
de Sousa.
Mais >

Revistas de Acesso Livre

Mais >

Ficha Técnica:
Diretor: Moisés de Lemos Martins
Diretoresadjuntos: Luís António Santos e Rita Ribeiro
Editorexecutivo: Vítor de Sousa
Colaboram neste número: Alberto Sá, Ana Melo, Anabela Santos, Isabel
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Macedo, Madalena Oliveira, Manuel Pinto, Maria da Luz Correia, Maria do
Carmo Piçarra, Maria Manuel Baptista, Nelson Zagalo, Rita Himmel, Ricardina
Magalhães, Rita Ribeiro, Rosa Cabecinhas, Sandra Oliveira, Sara Pereira, Sílvia
Pinto.

O CECS tem o apoio da FCT  Apoio financeiro da FCT/MEC  Programa
Estratégico com a referência UID/CCI/00736/2013  através de fundos
nacionais e quando aplicável cofinanciado pelo FEDER, no âmbito do
Acordo de Parceria PT2020.

Para mais informações:
Universidade do Minho
Instituto de Ciências Sociais
CECSCentro de Estudos de Comunicação e Sociedade
Campus de Gualtar
4710057 Braga  Portugal

T + 351 253 60 46 95
F + 351 253 60 46 97
E cecs@ics.uminho.pt
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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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Sílvia Pinto: nova doutora em Ciências da Comunicação
Realizaramse no dia 1 de junho (14h30), na sala de atos do ICSUMinho
(Braga), as provas de doutoramento em Ciências da Comunicação, de Sílvia
Joana Passos Simas Moreira Pinto. A tese é orientada pelo Professor Doutor
Moisés de Lemos Martins (diretor do CECS e professor catedrático do
Departamento de Ciências da Comunicação na UMinho) e coorientada pela
professora Madalena Oliveira (investigadora integrada do CECS e professora
auxiliar do Departamento de Ciências da Comunicação na UMinho), e tem por
título "Para uma semiótica da luz. Da visão mítica aos regimes escópicos da
contemporaneidade".
O júri foi presidido pela presidente do ICS, Professora Helena Sousa, em
representação do reitor da UMinho, tendo sido composto por Manuel Pinto e
Silvana MotaRibeiro (ambos do CECS/DCC UMinho), Maria Augusta Babo
(Universidade Nova de Lisboa), José Gomes Pinto (Universidade Lusófona),
Anabela Gradim (Universidade da Beira Interior), para além do orientador.
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Seminários de Doutoramento em Ciências da Comunicação 
4º seminário

Ciclo de Seminários de Doutoramento de Ciências da Comunicação e de
Estudos Culturais 20142015

Curso de Doutoramento em Ciências da Comunicação 
Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade | Departamento de

Ciências da Comunicação
Universidade do Minho  Instituto de Ciências Sociais

Ano Letivo de 2014  2015  2º semestre

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

20 de março
Abrir e instruir o olhar 
Prof. Paulo Serra (LABCOM, UBI)

10 de abril 
Traçar um problema 
Prof. Licínio Lima (IE, UM)

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

5 de junho
Entre as metodologias e as técnicas 
Prof. Albertino Gonçalves (CECS, UM)

 
Sessões abertas a todos os doutorandos interessados
Horário das sessões: 10h00  12h00
Local: Sala de Atos do Instituto de Ciências Sociais/Anfiteatro da Escola de
Engenharia, Braga
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Cultura Visual

Workshops

Ciclo Workshops de Metodologias Visuais

O GT de Cultura Visual prevê para este ano a realização de um ciclo de
sessões de trabalho dedicadas às metodologias visuais. Os métodos de
análise da imagem constituem atualmente um dos principais desafios no
estudo da cultura visual contemporânea. A imagem requer métodos de
análise adequados à sua polissemia e à sua centralidade na vida
quotidiana e nas interações sociais diárias. Desde os anos 40, quando os
antropólogos Margaret Mead e Gregory Bateson introduziram os
métodos visuais no âmbito das ciências sociais e humanas até à
atualidade, os problemas relacionados com a análise da imagem têm‑se
complexificado. O ciclo de workshops de metodologias visuais
promovido pelo GT de Cultura Visual quer incentivar o debate e
fomentar a partilha entre os investigadores nacionais e internacionais
que têm na imagem a sua base metodológica.

II Workshop de Métodos Visuais | 06 de julho de 2015 

Metodologias Participativas Visuais | Daniel Meirinho |  09h‑18h30 |
Escola de Engenharia – Universidade do Minho – Braga | Inscrições*

Grupo de Trabalho SOPCOM

https://gtculturavisual.wordpress.com/


(hീ�ps://gtculturavisual.files.wordpress.com/2015/06/cataz_2workshop_pequeno2.jpg)O
objetivo  central  do  Workshop  é  proporcionar  investigadores  e
educadores,  fotógrafos, produtores culturais,  entre outros entusiastas a
oportunidade de vivenciar e conhecer os conceitos, modelos de gestão,
dinâmicas  e  métodos  de  aplicação  de  propostas  fundamentadas  em
métodos  colaborativos  em  que  a  visualidade  esteja  estruturada  como
uma ferramenta de investigação e intervenção social.

A formação abordará desde a estruturação de um plano de execução, até
as  possibilidades  de  sustentabilidade  e  continuidade  da  proposta  a
partir  de  uma  gestão  participativa  e  de  processos  autónomos  a  serem
estimulados.  A  ideia  é  que  através  da  partilha  de  autoridade  e  de
responsabilidades  em  que  todos  fazem  parte  da  construção  do
conhecimento colaborando efetivamente com a  investigação a partir da
reflexão crítica sobre as necessidades e problemáticas locais, envolvendo
os participantes num processo de transformação pessoal e coletivo.

Programa  do  Worshop  >>
(hീ�ps://gtculturavisual.files.wordpress.com/2015/06/programa.pdf)

* Sujeito a inscrição (número limitado) até ao dia 03 julho de 2015 para
o seguinte email grupotrabalhoculturavisual@gmail.com; 

Os inscritos terão direito a um certificado de participação.

I Workshop de Métodos Visuais | 17 de abril de 2015 

Imagens que pensam | André Melo Mendes |  15h‑17h |Centro
Português de Fotografia – Porto | Entrada Livre*

(hീ�ps://gtculturavisual.files.wordpress.com/2015/03/cartaz_net.jpg)

O objetivo deste workshop é apresentar técnicas e conceitos que
facilitem uma análise da imagem. O método proposto, que tem
afinidades com o método iconológico de Erwin Panofsky, pretende ser
uma abordagem complexa, mas não complicada, procurando dar conta
dos dois principais problemas históricos relacionados com a análise de
imagem: a superficialidade dos julgamentos e a circularidade
interpretativa. Partimos do pressuposto de que é impossível escapar à

subjetividade da análise, mas

https://gtculturavisual.files.wordpress.com/2015/06/cataz_2workshop_pequeno2.jpg
https://gtculturavisual.files.wordpress.com/2015/06/programa.pdf
https://gtculturavisual.files.wordpress.com/2015/03/cartaz_net.jpg


subjetividade da análise, mas
pretendemos que esta seja balizada
pelos dados objetivos levantados num
primeiro momento da análise.

André Melo Mendes é doutor em
Literatura Comparada pela
Universidade Federal de Minas
Gerais. Professor Adjunto do
Departamento de Comunicação Social
da Universidade Federal de Minas
Gerais, é também membro do Grupo
de Estudos em Intermidialidade
(FALE‑UFMG) e do Grupo de
Pesquisa em Imagem e Sociabilidade
(FAFICH‑UFMG). É autor dos livros A

complexização do objeto artístico e Mapas de Arlindo Daibert: este último
recebeu o Prémio FNLIJ 2008 de Melhor Livro Teórico de 2007.

* Sujeito a inscrição para o endereço eletrónico
grupotrabalhoculturavisual@gmail.com; Os inscritos terão direito a
um certificado de participação.

SITE NA WORDPRESS.COM.

https://pt.wordpress.com/?ref=footer_blog


I Escola de Verão em Género e Sexualidades (2015)

7, 8 e 9 de julho de 2015 
Universidade do Minho, Braga

A  I  Escola  de Verão  em Género  e  Sexualidades  visa  promover  a  formação  interdisciplinar  nos  campos  do
género  e  das  sexualidades,  na  comunicação,  nos  média  e  na  cultura,  procurando  constituir  um  ponto  de
encontro onde xs  jovens  investigadorxs  troquem experiências entre si e com outros membros da comunidade
académica. 
Com  uma  natureza  teórico‑prática,  as  sessões  potenciarão  um  conhecimento  mais  aprofundado  dos
mecanismos  simbólicos  e  discursivos  que  constrangem  e  produzem  as  diferenças,  oposições,  assimetrias  e
hierarquias  naquelas  áreas.  O  enquadramento  dxs  participantes  nas  diferentes  perspetivas  apresentadas
pretende fornecer uma panorâmica de abordagens possíveis, assim como destacar a sua pertinência e utilidade
para a  investigação dos discursos e das  representações de género e das sexualidades. Os workshops servirão
para dotar xs participantes de ferramentas metodológicas a aplicar na prática a textos de caráter diverso, bem
como o enquadramento metodológico subjacente a essas ferramentas. O enfoque será em explorar metodologias
e abordagens ainda pouco disseminadas em Portugal. 
O programa integra encontros com representantes de organizações não governamentais, coletivos informais e
(ciber)ativistas que atuam na área dos direitos humanos, do género e das sexualidades, por forma a fomentar o
diálogo entre a academia e a sociedade civil.

Público‑alvo:  estudantes  dos  cursos  de  mestrado  e  doutoramento  das  ciências  sociais  e  humanas,
nomeadamente  das  áreas  do  género  e  das  sexualidades;  investigadorxs  com  interesse  na  temática;
representantes da sociedade civil que atuam na área dos direitos humanos, do género e das sexualidades (e.g.
representantes  de  organizações  não  governamentais,  coletivos  informais,  (ciber)ativistas),  bem  como
profissionais de proveniências diversas.

Registo das sessões (h瀜�ps://sopcomgtgss.wordpress.com/eventos/registo‑das‑sessoes/)
Programa completo (h瀜�ps://sopcomgtgss.wordpress.com/eventos/programa‑completo/)
Formadorxs (h瀜�ps://sopcomgtgss.wordpress.com/eventos/formadorxs/)
Ativistas, ONG’s e coletivos (h瀜�ps://sopcomgtgss.wordpress.com/eventos/ativistas‑ongs‑e‑coletivos/)
Alojamento (h瀜�ps://sopcomgtgss.wordpress.com/eventos/alojamento/)
Localização (h瀜�ps://sopcomgtgss.wordpress.com/eventos/localizacao/)
Apoios (h瀜�ps://sopcomgtgss.wordpress.com/eventos/apoios/)

Organização:

Grupo de Trabalho de Género e Sexualidades da Associação Portuguesa de Ciências da Comunicação (GT‑
G&Ss/SOPCOM) 
Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade (CECS/UMinho)
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Encontro Cultura Visual

Sobre

(h�ps://encontroculturavisual.files.wordpress.com/2015/05/cartazculturavisualv2comgt‑
2.jpg)O I Encontro de Cultura Visual, dedicado à temática A partilha do
visível: políticas do olhar, realiza‑se no próximo dia 11 de novembro, na
Universidade de Coimbra, na Casa das Caldeiras. Este evento é
organizado pelo recém‑fundado  Grupo de Trabalho de Cultura Visual
(h�p://gtculturavisual.wordpress.com) da Associação Portuguesa de
Ciências da Comunicação (h�p://www.sopcom.pt/).

O GT de Cultura Visual aproveita o IX Congresso da SOPCOM
(h�p://sopcom2015.com/), previsto para os dias 12, 13 e 14 de novembro
na Universidade de Coimbra para reunir os investigadores da área dos
estudos da imagem.

 

Parcerias:

Grupo de Trabalho de Cultura Visual | SOPCOM | CECS (UM)

https://encontroculturavisual.wordpress.com/
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Grupo de Trabalho de Cultura Visual | SOPCOM | CECS (UM)
| CEIS20 (UC) | CICANT | Curso de Estudos Artísticos (UC)

 

(h�ps://encontroculturavisual.files.wordpress.com/2015/05/gtculturavisual_logo.png)

(h�ps://encontroculturavisual.files.wordpress.com/2015/05/cecs.jpg) 

(h�ps://encontroculturavisual.files.wordpress.com/2015/05/ceis20.jpg) 

(h�ps://encontroculturavisual.files.wordpress.com/2015/07/cicant.png)

(h�ps://encontroculturavisual.files.wordpress.com/2015/05/dheeaa‑
1.jpg)

 

Apoios:

(h�ps://encontroculturavisual.files.wordpress.com/2015/05/confianca‑sp‑
orange.png)

Um comentário sobre “Sobre”

1. Adriane Camilo
13 DE JULHO DE 2015 ÀS 23:50
Muito boa a iniciativa. 
Encaminharei resumo para ser apreciado, espero poder participar
das discussões, contribuir e aprender com o grupo.

RESPONDER

CRIE UM WEBSITE OU BLOG GRATUITO NO WORDPRESS.COM.
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Estimados colegas, encontra-se aberto até 30 de novembro de 2015 o período de submissão de trabalhos
inéditos ao V Congresso Internacional em Estudos Culturais – Género, Direitos Humanos e Ativismos. O
evento, que decorrerá nos dias 7, 8 e 9 de setembro de 2016, no Departamento de Línguas e Culturas
(DLC) da Universidade de Aveiro, em Portugal, é mais uma realização do Programa Doutoral em
Estudos Culturais UA/UM e da Irenne – Associação de Investigação, Prevenção e Combate à Violência e
Exclusão.

1. Género, Direitos Humanos e Ativismos

Criar pontes entre o ativismo e a universidade no pensamento e na ação sobre as assimetrias e
desigualdades de género é uma necessidade que se faz sentir cada vez mais nas sociedades
contemporâneas. Do femicídio à transfobia, do casamento igualitário à adoção de crianças por casais
do mesmo sexo e à reprodução assistida, do reconhecimento das identidades de género das pessoas
trans, ao direito ao prazer e à livre manifestação da afetividade, bem como aos usos do corpo e
comportamentos pós-género, as questões multiplicam-se, cruzam-se e, evidentemente, intersectam-se,
mas sem perderem as suas especificidades.

Convidamos investigadores e ativistas a juntarem-se de 7 a 9 de setembro de 2016 na cidade de Aveiro
para pensar teorias e práticas em torno dessas questões, buscando complementaridades entre a práxis
científica e a práxis activista, não para diluir as diferenças entre elas, mas, ao contrário para
encontrar as possibilidades de se enriquecerem umas às outras precisamente por serem diferentes.
Neste sentido, este congresso acolherá igualmente apresentações de trabalhos científicos, artísticos e
relatos de experiências de ativistas dos movimentos sociais.

Para além das apresentações e discussões nas tertúlias e sessões plenárias, desafiamos os
participantes a produzirem um documento para o qual sugerimos a designação “Carta de Aveiro”, do
qual constarão as reivindicações apontadas ao longo do congresso e aprovadas na última sessão
plenária. Esse documento, uma vez alcançado consenso quanto à sua forma final, será amplamente
divulgado na comunicação social e enviado aos decisores políticos portugueses e europeus como um
meio de informar ao público em geral e aos agentes diretos das políticas públicas sobre as questões
relevantes no campo dos estudos e ativismos de género em Portugal.

Chamada de Trabalhos
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2. Organização das sessões

O V Congresso Internacional em Estudos Culturais – Género, Direitos Humanos e Ativismos acolhe três
modalidades de apresentações, nas quais se procurará o intercâmbio entre a academia e o mundo do
ativismo: as Conferências, as Tertúlias e as Apresentações em Vídeo. Para além das apresentações, o
evento contará ainda com workshops diversos.

2.1. As Conferências

As Conferências serão proferidas por convidados cujas trajetórias como cientistas, artistas e/ou
ativistas sejam notoriamente reconhecidas nacional e internacionalmente. Neste V Congresso,
optámos por alternar conferências individuais e mesas, nas quais os nossos convidados poderão
discutir temas de interesse para o evento.

2.2. As Tertúlias

A tertúlia será o formato de eleição das sessões deste Congresso. A ideia é proporcionar uma versão
mais interativa relativamente às tradicionais sessões paralelas, com menos trabalhos expostos em
simultâneo e maiores possibilidades de aproximação e discussão entre os autores e o público. Cada
tertúlia será organizada em torno de um tema e composta por até 5 trabalhos que o abordarão a partir
de diferentes perspetivas, e juntará ativistas e investigadores na discussão.

O tempo máximo de apresentação dos trabalhos será de 10 minutos, seguindo-se um período de
discussão mais alargado. O modelo de cada apresentação fica a cargo de cada conferencista, sendo
incentivada a criatividade e a multiplicidade de formatos.

A organização do Congresso desafia os participantes a encontrarem formatos alternativos ao já
desgastado uso de PowerPoint e adverte que a disponibilidade desses equipamentos será limitada.
Solicitamos a todos os conferencistas que nos enviem as imagens que desejarem compartilhar na
apresentação, sejam slides, vídeos, fotografias, etc., até ao dia 31 de março de 2016. Este material ficará
disponível no site do V Congresso e poderá ser visualizado durante as sessões. Para o melhor
andamento dos trabalhos, sugerimos a todos que usem os seus próprios computadores portáteis.

Até ao dia 31 de março de 2016 deverá ser enviada uma tradução em língua inglesa dos trabalhos
aceites (veja o item 4).

Os textos ficarão disponíveis online no site do V Congresso e poderão ser consultados no momento da
tertúlia. Deste modo, o conferencista poderá fazer a sua apresentação na sua língua de conforto sem
prejuízo da compreensão por parte dos demais congressistas internacionais.

2.3. As Apresentações em Vídeo

Para além das Tertúlias, o V Congresso permite a participação de pessoas que não se possam deslocar
ao local do evento, aceitando a submissão de apresentações em formato de vídeo, que serão publicadas
no website da conferência e permitirão ao público ter acesso ao contributo do autor para o tema. Os
trabalhos devem ser submetidos de acordo com o mesmo processo das submissões para as tertúlias,
procurando-se contributos de investigadores e ativistas que se insiram no tema do congresso.

Os vídeos devem ter entre 5 e 10 minutos. As especificações técnicas serão enviadas aos autores após a
aprovação do trabalho.

2.4. Workshops e apresentações artísticas
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O V Congresso abre também espaço para a organização de workshops direcionados para ativistas,
investigadores e para o público em geral. As propostas devem incluir nome(s), duração, objetivos e
descrição das atividades. Aos workshops podem estar associadas apresentações artísticas, quando for
o caso. As propostas serão avaliadas quanto à sua exequibilidade, dadas as condições estruturais do
espaço disponível para o evento.

Os workshops serão abertos a todos os inscritos no Congresso, assim como ao público exterior à
academia. Em ambos os casos, é necessário o registo no workshop pretendido, até ao dia 30 de junho de
2016.

3. Os temas

As tertúlias serão organizadas em torno de temas importantes nos debates sobre Género, Direitos
Humanos e Ativismos no contexto dos Estudos Culturais. Privilegiaremos, portanto, as abordagens
mais críticas e menos descritivas tanto no caso dos trabalhos mais académicos, quanto no caso dos
contributos dos ativistas (estes podem estar inseridos ou não em associações, instituições ou
coletividades). Sugerimos aqui algumas temáticas, mas não encerramos nelas o escopo deste V
Congresso, ficando livres os autores para contribuir com outras propostas:

1 – Violências: femicídio e LGBTQfobias; 
2 – Economia do sexo: direitos, prazeres e autonomias; 
3 – Usos do corpo; comportamentos e quotidianos pós-género como estratégias de agenciamento; 
4 – Arte e ativismo: poéticas queer e agenciamento; 
5 – Novas (e velhas) tecnologias do género: biopoder, micropolíticas e dispositivos; 
6 – Políticas públicas de género e agenciamento: da disciplina dos corpos à inclusão e às garantias de
direitos.

4 Diretrizes para os Autores

4.1 Submissão de trabalhos (texto completo) Poderão ser submetidos trabalhos individuais que serão
agrupados pela organização do Congresso segundo a temática indicada pelo autor, bem como sessões
fechadas, com no mínimo 3 e no máximo 5 participantes. Esta proposta (texto completo) deverá ser
submetida numa das duas línguas oficiais do V Congresso (português e inglês) até ao dia 30 de
setembro de 2015.

Para tornar possível a comunicação no contexto multicultural em que nos encontraremos, no caso da
proposta aceite ter sido redigida em português, solicitamos que os autores entreguem uma versão
inglesa dos textos até ao dia 31 de março de 2016.

No caso de ser submetida em inglês, poderá ser enviada na língua materna do autor até 31 de março de
2016.

Esta solicitação prende-se com a necessidade de nos fazermos compreender pelos conferencistas de
diversas nacionalidades e diferentes línguas maternas. Os textos ficarão disponíveis no site do V
Congresso e poderão ser consultados no momento da apresentação. Deste modo, o conferencista
poderá fazer a sua apresentação na sua língua de conforto, sem prejuízo da compreensão por parte
dos demais integrantes do grupo.

4.1 Regras de edição dos textos e apresentação dos trabalhos

Todas as línguas serão bem-vindas e poderão ser utilizadas na publicação eletrónica das atas do V
Congresso. No entanto, para o alargamento das possibilidades de disseminação do conhecimento no
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contexto internacional, solicitamos aos autores que entreguem os textos completos em duas versões,
sendo uma na língua que preferirem e outra em inglês, até ao dia 31 de março.

Os artigos devem ter entre 8 e 10 páginas; letra: Georgia 11 (texto), 10 (citações), 9 (notas de rodapé);
espaço: 1,5 (texto), 1,0 (citações e notas); parágrafo: 10 pto; referências bibliográficas apenas no
fim. Veja o template para formatação do texto.

A submissão dos artigos é feita através de um sistema que implica que os autores façam um registo
prévio.

5. Publicação

As atas dos trabalhos apresentados no V Congresso Internacional em Estudos Culturais serão
disponibilizadas em formato digital com ISBN já na altura da realização do evento. Alguns trabalhos
poderão posteriormente ser selecionados para publicação num número especial da Revista do
Programa Doutoral em Estudos Culturais / Universidades de Aveiro e do Minho, Estudos Culturais –
Revista Lusófona de Estudos Culturais ou eventualmente num e-book. Nestes casos, os autores serão
devidamente consultados a respeito do seu interesse na referida publicação.

Entidades Parceiras
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Seminário de apresentação do estudo "Níveis de Literacia
Mediática: estudo com jovens do 12º ano"
Teve lugar na tarde do dia 29 de junho, no Palácio Foz, em Lisboa, um
seminário de apresentação do estudo "Níveis de Literacia Mediática: estudo
com jovens do 12º ano". O evento contou com o apoio do CECS, da Rede de
Bibliotecas Escolares e do Gabinete para os Meios de Comunicação Social.
A apresentação do estudo esteve a cargo da investigadora integrada do CECS
Sara Pereira, tendo os comentários ficado por conta de Teresa Calçada e Ana
Bela Martins, da equipa do projeto 'Literacia Digital' e de Patrícia Ávila, do
ISCTEIUL, com moderação de Sérgio Gomes da Silva. Ao que se seguiu um
debate.
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Conferência "A Europa no Mundo e o Mundo na Europa.
Crise e Identidade"
O Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho acolheu nos dias 18 e
19 de junho, a Conferência "A Europa no Mundo e o Mundo na Europa. Crise e
Identidade", organizada pelo CECS e pelo CICS.NovaPólo UMinho. Este
encontro pretendeu constituir um espaço de reflexão acerca das antinomias que
atravessam a Europa contemporânea nos seus múltiplos quadros de relação
com o mundo. Os trabalhos dividiramse por 11 sessões temáticas, duas
sessões plenárias, com intervenções de Moisés Martins, Maria Manuel
Baptista, David Justino, Pedro Proença, José Luís Garcia, João Rodrigues e
Miguel de Barros, e um debate, em direto, para a RDPÁfrica, que encerrou a
iniciativa

Todas as informações: http://www.lasics.uminho.pt/euromundi
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Tertúlia recriarse pelo ócio criativo
A Oficina de Acompanhamento ao Docente (OAD), da UNAVE  Associação
para a Formação Profissional e Investigação da Universidade de Aveiro,
promoveu, no próximo dia 17 de junho (18h30), nas suas instalações da Casa
Santa Joana, em Aveiro (Portugal), uma tertúlia, "Recriarse pelo ócio criativo",
dirigida a professores.
Foi orador convidado o professor José Clerton de Oliveira Martins, da
Universidade de Fortaleza (Brasil), que esteve à conversa com as professoras
Maria Manuel Baptista e Maria Eugénia Pereira, da Universidade de Aveiro. O
moderador foi o professor Jacinto Jardim, coordenador da Oficina de
Acompanhamento aos Professores.
O objetivo visou debater os desafios inerentes ao ócio criativo e sensibilizar os
participantes para os benefícios decorrentes da adoção de práticas capazes de
induzirem mais satisfação nas suas vidas pessoal e profissional.
A tertúlia foi uma iniciativa conjunta da Oficina de Acompanhamento ao Docente
da UNAVE  Associação para a Formação Profissional e Investigação da
Universidade de Aveiro, em articulação com a UINFOC  Unidade Integrada de
Formação Continuada da Universidade de Aveiro, e do Núcleo de Estudos em
Cultura e Ócio (NECO) do Programa Doutoral em Estudos Culturais das
universidades de Aveiro e do Minho.
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Projeção de 'A respeito da violência' (2014), Goran Olsson
Assinalando os 40 anos das independências das excolónias portuguesas em
África, o Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do
Minho, em parceria com o Programa Doutoral em Estudos Culturais
(Universidades do Minho e Aveiro), apresentou, a 16 de Junho, às 16h00, no
Auditório Multimédia do Instituto de Educação, 'A respeito da violência' (2014),
de Goran Olsson. 

Este documentário, através da montagem de imagens de nove movimentos
africanos de libertação nacional – incluindo os de Angola, Moçambique e Guiné
Bissau – com a leitura, em voz off, de 'Os condenados da terra' (1961)  de
Frantz Fanon, foi pretexto para a atualização de um debate sobre a violência, o
estado do mundo e a situação da Europa. 

A apresentação do filme foi feita pela investigadora Maria do Carmo Piçarra.
Após a projeção seguiuse um debate com a participação de Rosa Cabecinhas e
do diretor do CECS, Moisés de Lemos Martins.
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Carlos Toural Bran
Carlos Toural Bran esteve em estadia de investigação, no CECS, durante um
mês: entre 25 de maio e 25 de junho. Doutor em Ciências da Comunicação. É,
atualmente, professor e investigador na Universidade de Santiago de
Compostela. Tem como interesses de investigação a arquitectura da
informação, o jornalismo em bases de dados, o jornalismo electrónico, as redes
socias, e o jornalismo desportivo. A investigação teve coordenação da
Professora Helena Sousa.
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