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Simone Freitas de Araújo: nova doutora em Ciências da Comunicação
Realizaramse no dia 23 de julho, pelas
14h30, na sala de atos do Instituto de
Ciências Sociais, as provas de
doutoramento em Ciências da Comunicação
 especialidade de Comunicação Estratégica
e Organizacional  de Simone Freitas de
Araújo Fernandes. A tese, orientada pela
Professora Rosa Cabecinhas, tem por título
"Os estereótipos de gênero na publicidade televisiva. Uma comparação entre
spots publicitários brasileiros e portugueses".
Mais >

Adriana Brambilla: nova doutora em Estudos Culturais
Adriana Brambilla defendeu, no passado dia
15 de julho (10h30), na UAveiro, o seu
doutoramento em Estudos Culturais, com a
tese "'Cultura e Enoturismo: um estudo na
Região Demarcada do Douro"
O júri foi constituído pelos professores
Elisabeth Kastenhholz, Maria Dilma Simões
Brasileiro, Fátima Regina Ney Matos, Maria
Manuel Baptista (orientadora), Jean Martin
Rabot (coorientador), Larissa Latif Plácido
Saré, e Jenny Gil Sousa.
Mais >

Rui Coelho: novo doutor em Ciências da Comunicação
Realizaramse no dia 6 de julho (14h30), no
CPII da UMinho (Braga), as provas de
doutoramento em Ciências da Comunicação
(Comunicação Audiovisual), do mestre Rui
Jorge de Sousa Coelho. 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 pelo Professor Nelson Zagalo (membro
integrado do CECS e professor auxiliar do Departamento de Ciências da
Comunicação na UMinho), e tem por título "O meu ponto de vista é um ponto de
escuta. O poder do som nos filmes de Manoel de Oliveira".
Mais >

Vítor de Sousa: novo doutor em Ciências da Comunicação
Realizaramse no dia 1 de julho (14h00), na sala de atos do ICSUMinho
(Braga), as provas de doutoramento em Ciências da Comunicação (Teoria da
Cultura), do mestre Vítor Manuel Fernandes Oliveira de Sousa. A tese é
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orientada pelo Professor Doutor Moisés de
Lemos Martins (diretor do CECS e professor
catedrático do Departamento de Ciências da
Comunicação na UMinho), e tem por título
"Da ‘portugalidade' à lusofonia".

Mais >

Número temático sobre "Ciência e Conhecimento: Políticas e Discursos"
Chamada de artigos para a Revista Lusófona de Estudos Culturais aberta
até 10 de setembro de 2015
Está aberta até 10 de setembro de 2015 a
chamada de trabalhos para o próximo
número da Revista Lusófona de Estudos
Culturais, uma publicação desenvolvida em
conjugação com o Programa Doutoral em
Estudos Culturais das Universidades do
Minho e Aveiro, a que o CECSCentro de Estudos de Comunicação e Sociedade
está associado. Tratase do segundo número do terceiro volume da publicação,
dedicada ao tema "Ciência e Conhecimento: Políticas e Discursos". A
publicação está agendada para dezembro de 2015. O acesso à chamada de
artigos completa (em português e em inglês) pode fazerse clicando em 'Mais 
>'.
Mais >

Envio de resumos até 11 de setembro
IV Jornadas Doutorais em Comunicação e Estudos Culturais nos dias 19 e
20 de outubro (UMinho, Braga)
Realizamse nos dias 19 e 20 de outubro,
na UMinho (Braga), as IV Jornadas
Doutorais em Comunicação e Estudos
Culturais, organizadas pelo CECS. A
iniciativa chama estudantes de
doutoramento e pósdoutoramento em
Comunicação e em Estudos Culturais a
partilharem não os seus projetos, mas
experiências, questões, avanços ou
resultados relacionados com os mesmos.
Dáse preferência a comunicações direcionadas para a formulação e discussão
de questões teóricas e para o desenho de metodologias. Os resumos deverão
ser enviados para jornadasdoutorais2015@gmail.com  até 11 de Setembro (ver
call completa em, ‘Mais>')
Mais >

Primeiro bridgingbook do mundo lançado em Hong Kong na Education
Expo
O primeiro bridgingbook do mundo foi
lançado em Hong Kong na Education Expo,
que decorreu nos dias 4 e 5 de julho. A
tecnologia desenvolvida pelo engagelab, a
que o CECS está associado, é um produto
inovador e inteligente de aprendizagem para
a nova geração de jovens leitores. Este
smartbook combina o storytelling e a
utilização táctil das páginas para uma
aprendizagem multisensoriail. Cada página
introduz às crianças vários tipos de animais
que vivem em quatro diferentes habitats. Especialmente pensado como um
aplicativo móvel está disponível e pode ser usado para interagir com o livro.
Este é o primeiro título lançando no quadro da série de smartbooks bridgingbook
usando este tipo de tecnologia.
Mais >

Anabela Carvalho em simpósio sobre justiça climática no Centro de
Bellagio (Fundação Rockefeller)
Entre 14 e 16 de julho, Anabela Carvalho
participou num simpósio no prestigiado
Centro de Bellagio da Fundação Rockefeller,
em Itália. Organizado por investigadores da
Universidade de Waikato, Nova Zelândia, e
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da Universidade da Califórnia, Santa Barbara, EUA, o evento intitulouse
‘Climate Futures: Reimagining Global Climate Justice'. Os participantes
convidados foram expolíticos, jovens participantes no movimento internacional
pela justiça climática e investigadores. Reunindo nacionalidades tão diversas
como Maldivas, PapuaNova Guiné e Bahrein, o grupo produziu um plano de
acção e planeou a publicação conjunta de um livro.
Mais >

Segunda fase decorre até 3 de setembro
Candidaturas à 3ª edição do Programa Doutoral "Estudos de
Comunicação: Tecnologia, Cultura e Sociedade"
Decorre até ao dia 3 de Setembro a
segunda fase de submissão de
candidaturas ao programa doutoral "Estudos
de Comunicação: Tecnologia, Cultura e
Sociedade", aprovado e financiado pela
FCT. É especialmente dirigido a estudantes
com formação em ciências da comunicação
ou com formação num outro ramo das
ciências sociais e humanas, dispondo de 30
vagas, incluindo a atribuição de seis Bolsas
de Doutoramento FCT (três nacionais e três
mistas). 
As candidaturas deverão ser feitas online, fazendo o registo no Balcão Virtual
da UBI (instituição que lidera esta 3ª edição), na página
(https://academicos.ubi.pt/online/login3c.aspx) e submetendo, posteriormente,
os documentos indicados no edital.
Este Programa Doutoral resulta de uma parceria entre seis unidades de
investigação: CECS (instituição coordenadora); CIES, LabCom, CIMJ, CECL e
CICANT.

Mais >

Segunda fase aberta a partir de 24 de agosto
Candidaturas do Doutoramento em Ciências da Comunicação 2015/2016
Abre no dia 24 de agosto a segunda fase de
candidaturas para o Doutoramento em
Ciências da Comunicação da Universidade
do Minho, a que o CECS está associado. As
candidaturas são concretizadas via Internet até 7 de setembro. Pode aceder ao
edital cliando em ‘Mais>'.
Mais >

Segunda fase aberta a partir de 24 de agosto
Candidaturas ao Doutoramento em Estudos Culturais 2015/2016
Encontrase aberta a partir de 24 de agosto
a segunda fase de candidaturas para o
Doutoramento em Estudos Culturais da
Universidade do Minho/Universidade de
Aveiro, a que o CECS está associado. As
candidaturas são concretizadas via Internet e a datalimite é 7 de Setembro.
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 >

Realizase a 11 de novembro, na Universidade de Coimbra
‘I Encontro de Cultura Visual  A partilha do visível: políticas do olhar':
prazo para envio de propostas adiado para 4 de setembro
Foi adiado até 4 de setembro o prazo para envio de propostas para o ‘I Encontro
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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 >

Entre 2 e 4 de novembro, na UMinho
Conferência Internacional Comunicação e Luz
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 (Braga). Esta
conferência interdisciplinar, que decorre na Universidade do Minho de 2 a 4 de
novembro, tem como objetivo promover um encontro interdisciplinar focado nos
conceitos de luz no campo da comunicação. No programa do evento figuram
nomes como Alexandre Quintanilha, Tolentino de Mendonça, Moisés Martins,
Carlos Fiolhais, entre outros.
Mais >

De 7 a 9 de junho, na UMinho, organizada pelo GT de Género e Sexualidades
da SOPCOM
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 decorreu entre 7 e 9 de
julho, visou promover a formação
interdisciplinar nos campos do género e das
sexualidades, na comunicação, nos média e na cultura. Reuniu investigadores
das Ciências Sociais, bem como ativistas e representantes de organizações
nãogovernamentais e coletivos informais que atuam na área dos direitos
humanos, do género e das sexualidades.
Mais >

No dia 6 de julho, no quadro do GT Cultura Visual da SOPCOM, com o apoio do
CECS
Daniel Meirinho protagonizou Workshop de Metodologias Visuais
Participativas
Realizouse no dia 6 de julho, entre as 9h00
e as 18h30, na Escola de Engenharia, na
UMinho (Braga), um workshop designado
"Metodologias Participativas Visuais",
dinamizado por Daniel Meirinho. Tratouse
de uma iniciativa organizada pelo CECS
Centro de Estudos de Comunicação e
Sociedade no âmbito das atividades do
Grupo de Trabalho de Cultura Visual da SOPCOM.

Mais >

Sara Pereira reeeleita diretora do Departamento de Ciências da
Comunicação
Sara Pereira, docente no Instituto de Ciências Socias/Departamento de
Ciências da Comunicação (DCC) na UMinho e investigadora integrada do CECS
foi reeleita, no passado dia 8 de julho, diretora do DCC. A eleição, para um
mandato de dois anos, foi feita no âmbito do Conselho de Departamento de
Ciências da Comunicação.
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Mais >

Género  Contributos para uma Compreensão Efetiva das Mudanças
Revista Lusófona de Estudos Culturais vol. 3.1
Já está disponível, em acesso livre, o vol. 3.1 da Revista Lusófona de Estudos
Culturais, uma publicação desenvolvida em conjugação com o Programa
Doutoral em Estudos Culturais das Universidades do Minho e Aveiro, a que o
CECSCentro de Estudos de Comunicação e Sociedade está associado. Este
número temático sobre "Género  Contributos para uma Compreensão Efetiva
das Mudanças", é editada por Moisés de Lemos Martins, Maria Manuel
Baptista, e coordenada por Zara PintoCoelho e Sara Maia.
Mais >

eBook 'Rádio em Portugal e no Brasil: trajetória e cenários'
Está disponível para download gratuito o
eBook 'Rádio em Portugal e no Brasil:
trajetória e cenários', que é editado
conjuntamente por Madalena Oliveira (CECS)
e Nair Prata, e publicado pelo CECS  Centro
de Estudos de Comunicação e Sociedade
(UMinho).
Do passado para o futuro, os capítulos desta
obra focam o olhar num meio que sempre se
quis invisível. Escrito em dois acentos da
língua portuguesa, Rádio em Portugal e no
Brasil: trajetória e cenários reúne contributos
de um e de outro lado do Atlântico para
repensar um meio cujo desafio pode ser o de
"começar de novo".' (Da contracapa).
Mais >

eBook Representações e Práticas de Género
Está disponível gratuitamente o eBook "Representações e Práticas de Género",
publicação que é editada por Zara PintoCoelho, Moisés de Lemos Martins,
Maria Manuel Baptista & Sara Maia, que integra a Coleção "Comunicação e
Sociedade", do CECSCentro de Estudos de Comunicação e Sociedade. Com
contribuições de um grupo internacional de investigadores das ciências sociais
e humanas, este livro coloca em realce representações e práticas de género na
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educação, ciência, saúde pública, literatura,
nos média e nas prisões, com as realidades
brasileiras a merecerem uma atenção
particular. Interrogamse os regimes de
género na formação escolar e nas escolhas
de percursos científicos e profissionais; a
violência homofóbica na educação; as
morais de prazer, de felicidade e de nojo; a
regulação da maternidade, parentalidade e da
adolescência, e a intersecção do género com
a raça e as sexualidades.
Mais >

"Uma breve história da imagem", de Michel Melot
Já está disponível o livro "Uma breve história
da imagem", de Michel Melot, com tradução
de Aníbal Alves, professor Emérito da
Universidade do Minho, e exprofessor
catedrático do Departamento de Ciências da
Comunicação da Universidade do Minho e
exinvestigador integrado do CECS. A obra é
editada em conjunto pelo CECSCentro de
Estudos de Comunicação e Sociedade, pela
Húmus e pela "Pagine d'arte", sendo
financiada pela FCT, através do programa
estratégico UID/CCI/00736/2013
(CECS/UMinho).

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: Ana Duarte Melo, Anabela Carvalho, Inês Amaral,
Jorge Palinhos, José Manuel Pelaez Ropero, Liliana Oliveira, Maria José Brites,
Sandra Oliveira, Sara Maia e Teresa Ruão.
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, Fábio Ribeiro, Isabel Macedo, Madalena
Oliveira, Maria da Luz Correia, Maria Manuel Baptista, Marta Eusébio Barbosa,
Nelson Zagalo, Ricardina Magalhães, Sílvia Pinto, Silvana MotaRibeiro e Zara
Pinto Coelho.

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.
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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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Simone Freitas de Araújo: nova doutora em Ciências da
Comunicação
Realizaramse no dia 23 de julho, pelas 14h30, na sala de atos do Instituto de
Ciências Sociais, as provas de doutoramento em Ciências da Comunicação 
especialidade de Comunicação Estratégica e Organizacional  de Simone
Freitas de Araújo Fernandes. A tese, orientada pela Professora Rosa
Cabecinhas, tem por título "Os estereótipos de gênero na publicidade televisiva.
Uma comparação entre spots publicitários brasileiros e portugueses".

O júri foi presidido pela presidente do ICS, em representação do Reitor,
Professora Doutora Helena Sousa, sendo constituído pelo Professor Doutor
Paulo José Ribeiro Cardoso (Universidade Fernando Pessoa), Professoras
Doutoras Silvana MotaRibeiro e Sara Balonas (ambas da Universidade do
MinhoCECS) e Professora Doutora Luísa Peixoto de Magalhães (Universidade
Católica de Braga), para além da orientadora.
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Adriana Brambilla: nova doutora em Estudos Culturais
Adriana Brambilla defendeu, no passado dia 15 de julho (10h30), na UAveiro, o
seu doutoramento em Estudos Culturais, com a tese "'Cultura e Enoturismo: um
estudo na Região Demarcada do Douro"
O júri foi constituído pelos professores Elisabeth Kastenhholz, Maria Dilma
Simões Brasileiro, Fátima Regina Ney Matos, Maria Manuel Baptista
(orientadora), Jean Martin Rabot (coorientador), Larissa Latif Plácido Saré, e
Jenny Gil Sousa.
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Rui Coelho: novo doutor em Ciências da Comunicação
Realizaramse no dia 6 de julho (14h30), no CPII da UMinho (Braga), as provas
de doutoramento em Ciências da Comunicação (Comunicação Audiovisual), do
mestre Rui Jorge de Sousa Coelho. 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 pelo
Professor Nelson Zagalo (membro integrado do CECS e professor auxiliar do
Departamento de Ciências da Comunicação na UMinho), e tem por título "O meu
ponto de vista é um ponto de escuta. O poder do som nos filmes de Manoel de
Oliveira".
O júri foi presidido pela presidente do ICS, Professora Helena Sousa, em
representação do reitor da UMinho, sendo composto por Manuel Pinto e Nelson
Zagalo (ambos do CECSUMinho), Miriam Tavares (UAlgarve), Anthony Barker
(UAveiro), e Anna Amorós i Pons (Universidad de Vigo, Espanha), para além do
orientador.
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Vítor de Sousa: novo doutor em Ciências da Comunicação
Realizaramse no dia 1 de julho (14h00), na sala de atos do ICSUMinho (Braga),
as provas de doutoramento em Ciências da Comunicação (Teoria da Cultura) do
mestre Vítor Manuel Fernandes Oliveira de Sousa. A tese foi orientada pelo
Professor Doutor Moisés Martins (diretor do CECS e professor catedrático do
Departamento de Ciências da Comunicação na UMinho) e tem por título "Da
‘portugalidade' à lusofonia".
O júri foi presidido pela presidente do ICS, Professora Helena Sousa, em
representação do reitor da UMinho, sendo composto por Manuel Pinto e Rosa
Cabecinhas (ambos do CECSUMinho), Maria Manuel Baptista (UAveiro), Isabel
Ferin da Cunha (UCoimbra), e Lurdes Macedo (CECSULusófona), para além do
orientador.
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Chamada de Trabalhos 
  
A Revista Lusófona de Estudos Culturais (RLEC), das Universidades de Aveiro e 
do Minho, convida a comunidade académica à submissão de artigos para o vol 3, 
nº 2 (2015), sendo o tema Ciência e Conhecimento: Políticas e Discursos  
Coordenação: Moisés de Lemos Martins, Maria Manuel Baptista, Emília Araújo e 
Larissa Latif  
Línguas: Português e Inglês  
Data limite para a Submissão: 10 de setembro de 2015  
Data da notificação de aceitação: 10 de outubro de 2015  
Data de entrega dos textos completos e da versão inglesa: 10 de novembro  
Data de Publicação da RLEC: dezembro de 2015 

O conhecimento e a investigação constituem, hoje, espaços crescentemente valorizados 
do ponto de vista económico e social. Com uma tal conceptualização do conhecimento 
como bem comercializável, têm-se multiplicado as formas gerencialistas de avaliação e 
hierarquização das ciências, por um lado, e de racionalização das suas práticas e 
burocratização das rotinas de investigação, por outro. Este processo, em marcha 
acelerada, dá-nos o contexto de uma profunda subversão dos modos tradicionais de 
pensar a ciência, a investigação e o ensino, que hoje vivem a instabilidade e 
imprevisibilidade permanentes.  

Estas mudanças são normalmente justificadas pela necessidade de reforçar os 
mecanismos de avaliação e validação da ciência. Dado o inegável contributo dos 
resultados científicos para o desenvolvimento humano das sociedades, cabe à 
investigação científica cumprir o ideal democrático de se submeter a processos 
de accountability. Este processo de escrutínio científico vem acompanhado, no entanto, 
pelas mais perversas consequências. Assim, ao invés de confirmar o efetivo contributo 
da ciência para o desenvolvimento social, um tal processo tem servido objetivos de 
controle das instituições, países e continentes, gerando novas desigualdades e novas 
tutelas, reforçando o campo hegemónico do poder. 

Estas problemáticas e outras afins, ligadas aos processos de produção, 
disseminação, transferência e uso do conhecimento científico, têm sido analisadas 
através do olhar de vários domínios científicos, nomeadamente da economia, da 
sociologia e dos estudos sociais da ciência e da tecnologia, em geral. Como muitos 
autores o afirmam (Horkheimer, por exemplo), o conhecimento – nas suas diversas 
dimensões – enquanto objeto produzido e enquanto processo de conhecer – é 
profundamente cultural, está imbrincado com valores, visões do mundo, 
representações e ideologias. Por isso, torna-se cada vez mais pertinente debater 
e problematizar a cultura como elemento estruturante dos modos de fazer e de pensar 
a ciência e a investigação, introduzindo a observação dos modelos e tomadas de posição 



do passado, em termos organizacionais, seja à escala nacional, seja à escala 
internacional. 

Entre outros temas de interesse, é cada vez mais central questionar as próprias retóricas 
da “qualidade”, que impregnam o quotidiano das instituições e formatam os discursos 
dos decisores, assim como a forma como os próprios  investigadores aderem, pensam e 
avaliam tais mudanças. Expressões tomadas como garantidas, tais como qualidade, 
cultura da excelência, mérito, avaliação transparente, empregabilidade, 
reconhecimento social das instituições de ensino superior e investigação, entre outras, 
merecem ser problematizadas à luz dos contextos políticos, sociais e organizacionais 
atuais e das suas lógicas de funcionamento. 

Nesse contexto, são igualmente prementes as questões relativas às políticas de ingresso 
no ensino superior de populações segregados, estejam em causa fatores económicos, 
raciais, de género, ou então, outros fatores de exclusão social e cultural. E, da mesma 
maneira, há que atender às políticas de administração, internacionalização e oferta do 
ensino superior, no quadro das regiões, dos estados e da relação entre continentes. 

A perspetiva dos Estudos Culturais é a de deslindar e desnaturalizar as relações de poder 
que atravessam e condicionam as relações sociais e humanas nos níveis macro e micro; 
interessam-nos, pois, tanto propostas sobre as grandes linhas das políticas nacionais em 
ciência e educação superior, quanto estudos sobre as formas locais de resistência, as 
pequenas fissuras no tecido normativo, as acções de afirmação de grupos ou redes de 
colaboração que articulem parceiros dentro e fora das universidades. 

Este número da RLEC abre-se à discussão aprofundada sobre as atuais políticas e 
o atual estado da investigação e da educação de nível superior, e, com igual interesse, 
sobre as formas de resistência e as possibilidades de transformação que possamos 
imaginar, identificar, cartografar, envolvendo diferentes perspetivas e agentes. 

Sugerimos os seguintes temas que procuram abrir o debate em torno dessas questões, 
mas que não necessariamente as esgotam, podendo os autores propor outras 
abordagens possíveis à problemática abordada nesta edição. 

- Tecnocracia, ciência e educação superior 

- Políticas de financiamento e práticas científicas: regulações e resistências 

- Democratização do ensino superior: conquistas, riscos e desafios 

- Investigação e Ensino: políticas e ações 

- Universidade e sociedade: entre a transferência instrumental de conhecimento e o 
conhecimento colaborativo 

- Novas tecnologias e estratégias colaborativas de conhecimento e transferência de 
conhecimento 



- Redes de colaboração científica, nacionais e internacionais 

- Inclusão social, racial e de género nas universidades: políticas e práticas, 
normatividades e resistências. 
 

O formulário de submissão de artigos bem como as normas de publicação podem ser 

consultados no endereço http://estudosculturais.com/revistalusofona/index.php/rlec/about .  

A Revista Lusófona de Estudos Culturais é uma publicação bilíngue e as submissões devem ser 

feitas em português ou em inglês, mas os textos devem figurar na edição nas duas línguas. Cabe 

aos autores cujos textos forem aceites providenciar a versão em inglês (para textos submetidos 

em português) ou em português (para textos submetidos em inglês).  

Pedimos encarecidamente aos autores que colaborem com a celeridade do processo de 

avaliação e edição deste número utilizando o estilo APA para citações e referências 

bibliográficas, bem como as demais indicações do manual de publicação do CECS, disponível 

em: 

http://www.comunicacao.uminho.pt/upload/docs/cecs/manual_de_publicação_v1.pdf.  

As linhas orientadoras para Resumos, Artigos, Revisões Críticas de Livros, Entrevistas em vigor 

na RLEC, onde se encontram as regras sobre a extensão dos trabalhos,  notas bibliográficas dos 

autores e outras, podem ser consultadas em: 

http://estudosculturais.com/revistalusofona/index.php/rlec/about/submissions#authorGuideli

nes.  

 

 

 
 



 
Call for Papers  
Lusophone Journal of Cultural Studies (RLEC) Vol. 3, nº2  
Communication and Society Research Centre  
University of Minho/University of Aveiro Portugal  
The Lusophone Journal of Cultural Studies (RLEC) invites the academic community 
to submit articles for Vol. 3 No 2 (2015), on the theme of Science and Knowledge: 
Policies and Discourses  
Coordination: Moisés de Lemos Martins, Maria Manuel Baptista, Emília Araújo e 
Larissa Latif Languages: Portuguese and English  
Deadline for submission: 10 September, 2015  
Notification date for acceptance: 10 October, 2015  
Date for delivery of complete texts and English version: 10 November  
Date of publication: December 2015  
 
Knowledge and research are increasingly valued spaces today from an economic 
and social perspective. With the conceptualisation of knowledge as a marketable 
asset, managerial forms of evaluating and ranking sciences have multiplied on the 
one hand, while on the other their practices have been streamlined and their research 
procedures bureaucratised. This process, now in overdrive, has profoundly 
subverted traditional ways of thinking in science, research and teaching, which today 
are experiencing permanent instability and unpredictability.  
 
These changes are normally justified by the need to strengthen the mechanisms for 
the evaluation and validation of science. Given the undeniable contribution of 
scientific results in the human development of societies, it is the role of scientific 
research to fulfil the democratic ideal of submitting itself to the processes of 
accountability. This process of scientific scrutiny is accompanied, however, by the 
most pernicious consequences. Thus, instead of affirming the effective contribution 
of science to social development, this process has helped to control institutions, 
countries and continents, and created new inequalities and new forms of 
guardianship, reinforcing the hegemonic field of power.  
 
These and other related issues, linked to the processes of producing, disseminating, 

transferring and using scientific knowledge, have been analysed through the eyes of 

various scientific fields, including economics, sociology and the social study of 

science and technology in general. As many authors assert (Horkheimer, for 

example), knowledge - in its various forms - as a produced object and a process of 

knowing - is deeply cultural. It is imbued with values, world views, representations 

and ideologies. It has therefore become increasingly central to debate and discuss 

culture as an element that structures our ways of doing and thinking about science 

and research, and introduce the observation of models and past positions adopted, 

in organisational terms, whether at national or international level.  

 



Among the topics of interest, it has become increasingly important to question the 

rhetoric of 'quality' that pervades the daily lives of institutions and shapes the discourse 

of decision makers, as well as the way researchers themselves adhere to, think about 

and evaluate these changes. Expressions taken for granted, such as quality, culture of 

excellence, merit, transparent assessment, employability, social recognition of 

institutions of higher education and research, among others, deserve to be 

problematised in the light of political, social and current organisational contexts and their 

operating logic.  

In this context, issues around admission policies in higher education of segregated 
populations are also urgent, whether they are caused by economic, racial, gender, 
or other social and cultural exclusion factors. Likewise, we should attend to policies 
on management, internationalisation and teaching in higher education within regions 
and states and the relationship between continents.  
 
The perspective of Cultural Studies is to unravel and deconstruct the power relations 
that traverse and determine social and human relations at macro and micro levels; 
we are interested in papers both on the broad lines of national policies in science 
and higher education, and studies on local forms of resistance, small cracks in the 
normative fabric, the affirmative actions of groups or collaborative networks that 
connect to partners inside and outside the universities.  
 
This issue of RLEC is open to an in-depth discussion of current policies and the 
current state of research and higher education, with an equal interest in forms of 
resistance and the possibilities for transformation that we can imagine, identify and 
map, involving different perspectives and agents.  
 
We suggest the following topics to open up the debate around these issues, but not 
necessarily to exhaust them, so that authors can propose alternative approaches to 
the problems addressed in this edition.  
- Technocracy, science and higher education  
- Funding policies and scientific practices: regulation and resistance  
- The democratisation of higher education: achievements, risks and challenges  
- Research and Education: policies and initiatives  
- University and society: between instrumental knowledge transfer and collaborative 
knowledge  
- New technologies and collaborative strategies of knowledge and knowledge 
transfer  
- Scientific collaboration networks, national and international  
- Social, racial and gender inclusion in universities: policies and practices, 
normativities and resistance.  
 
The Lusophone Journal of Cultural Studies is a bilingual publication and submissions 
can be made in Portuguese or English, but the text must appear in the edition in both 
languages. It is up to authors whose texts are accepted providing the English version 
(for texts submitted in Portuguese) or Portuguese (for texts submitted in English). 
 
Submissions form and authors guidelines (where can be accessed the rules on the 
extent of the work, bibliographic notes of authors and others) can be found here:  
http://estudosculturais.com/revistalusofona/index.php/rlec/about .  



We kindly ask authors to collaborate with the celerity of the evaluation process and 
editing this number using the APA style for quotes and references, as well as other 
indications of the CECS publication Manual, available at: 
http://www.comunicacao.uminho.pt/upload/docs/cecs/manual_de_publicação_v1.p
df.  



 

 

 

IV JORNADAS DOUTORAIS EM COMUNICAÇÃO E ESTUDOS 

CULTURAIS 

 
Temos o prazer de anunciar que as IV Jornadas Doutorais em Comunicação e Estudos 
Culturais, organizadas pelo Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade (CECS) da 
Universidade do Minho, terão lugar nos dias 19 e 20 de outubro de 2015, no campus de 
Gualtar, Braga. 
 
As IV Jornadas Doutorais chamam estudantes de doutoramento e pós-doutoramento 
em Comunicação e em Estudos Culturais a partilharem não os seus projetos, mas 
experiências, questões, avanços ou resultados relacionados com os mesmos. 
Damos preferência a comunicações direccionadas para a formulação e discussão 
de questões teóricas e para o desenho de metodologias. As propostas de 
comunicação devem ser articuladas com as áreas de pesquisa desenvolvidas no 
CECS, a saber: 
 

 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: comunicação estratégica; 
sociedades reflexivas; inclusão social; desafios societais. 
 

Para além dos estudantes, de quem se espera uma participação ativa e construtiva, 
contribuirão para o debate e escrutínio crítico investigadores do CECS com trabalho 
desenvolvido nas temáticas em causa, bem como os responsáveis pela orientação científica 
dos doutoramentos e pós-doutoramentos dos estudantes em causa. 
 
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. 
 
As IV Jornadas compreenderão dois dias, com painéis de debate de manhã e de tarde e uma 
conferência. Serão atribuídos 20 minutos a cada comunicação, com 15 minutos para 
discussão e comentários.  
 



 

Os resumos, com cerca de 600 palavras, deverão ser enviados em formato Word para 
jornadasdoutorais2015@gmail.com até 11 de setembro. Devem incluir no corpo da 
mensagem eletrónica, mas não no resumo, o nome da ou do autor, da ou do 
orientador científico, respetivos endereços eletrónicos, e a designação do curso 
de doutoramento.  
 
Todos os resumos serão submetidos à apreciação da comissão científica das jornadas, e 
classificados de acordo com o mérito académico e a relevância face às temáticas 
e aos objetivos das jornadas. A comunicação de aceitação será feita até 25 de 
setembro.  
 
O texto integral das comunicações selecionadas, formatado segundo normas a divulgar em 
tempo oportuno, deverá ser enviado até 30 de outubro. Tal como nas edições anteriores, os 
textos integrais, depois de submetidos a avaliação cega por pares, serão publicados na linha 
de E-books do CECS. 
 
As comissões científica e organizadora 
Zara Pinto Coelho, Nelson Zagalo e Teresa Ruão 
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SYMPOSIUM

CLIMATE FUTURES: REIMAGINING GLOBAL CLIMATE
JUSTICE  Bellagio, Italy, 1416 July, 2015

Cocoordinators: Professor Priya Kurian and Professor Debashish
Munshi (University of Waikato, New Zealand); 

                              Professor John Foran and Professor KumKum
Bhavnani (University of California, Santa Barbara, USA)

Host Institutions:    The University of Waikato, New Zealand
                                 The University of California at Santa Barbara, USA

THIS SYMPOSIUM IS FUNDED BY A GRANT FROM THE
ROCKEFELLER FOUNDATION 

Purpose and goals

A threeday symposium at Bellagio on “Climate Futures.” is the first
phase of our project and will identify innovative social, political,
economic, and cultural approaches and proposals for dealing with the
crisis of climate change. Our primary objective is to bring climate justice
organizations and grassroots activists into conversation with public
intellectuals and scholars from across the natural, physical, and social
sciences to brainstorm ideas on how to craft action plans that address
the root causes and future impacts of climate change around the world.
These multifaceted plans will not only help strengthen local, national,
and global initiatives but will also incorporate policies created with
grassroots input building on the interconnections among climate justice
and social justice, sustainable livelihoods, transparent and participatory
governance, and innovative political forms to contribute to the transition
to a lowcarbon, just future.

The crossdisciplinary conversations at the symposium will also
become part of a volume entitled Climate Futures: Reimagining Global
Climate Justice. Coedited by the four symposium organizers, the book
will draw on submissions by the symposium participants and others
identified by the group. In addition to more typical scholarly formats,
some contributions will take the form of conversations, interviews, and
creative works. Both the symposium and the book will be examples of a
public engagement arising from the collaboration of the cuttingedge
scholarship and practical, grassroots work and knowledge production
that we feel is necessary to tackle issues that affect the future of our
planet.

The forces at play now that create an opportunity for positive
change on the issue
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The early twentyfirst century has
revealed climate change as the
most dramatic threat to humanity’s
prospects for a dignified future on
the planet. In December 2015, the
UN will convene in Paris to finalize
a global climate treaty.  However,
the process has been marked by a
protracted stalemate, while the
agreed two degrees Celsius
threshold of warming is

jeopardized by current business as usual models and heightened
extraction of extreme forms of fossil fuel energy. A rapidly growing
global climate justice movement has risen in response, with thousands
of organizations interlinked in a vast network of networks. As the UN
summit approaches, these movements are striving to persuade
governments and global institutions to take decisive steps including,
most significantly, signing a fair, scientifically sound, and legally binding
global climate treaty. Our symposium is thus particularly timely for
policymakers and climate justice movements seeking to influence the
treaty for the better.

Impacts on poor or vulnerable populations

Climate change is already impacting all regions of the world, with
droughts, floods, extreme heat waves and storm surges producing crop
failures, migration, and economic damage. Climate justice perspectives
recognize that the brunt of climate change falls hardest on the poorest
and most marginal people everywhere. These gendered inequalities
traverse pensioners, urban slum dwellers, indigenous peoples, ethnic
minorities, and rural communities. Cases of climate refugees  women
affected by drought and food shortage that increase their burdens or
Inuit populations displaced by eroding shorelines and melting
permafrost  are all too frequent. In addition, small island states, such
as the Maldives in the Indian Ocean, Kiribati in the Pacific, and Cape
Verde off the west coast of Africa, face the risk of being drowned or
losing their freshwater resources as sea levels rise, posing the
devastating prospects of loss of livelihood and homeland for millions of
people.

The work at Bellagio

The symposium will bring
together nineteen social
scientists, atmospheric
scientists, journalists, public
intellectuals, and activists from
the global North and the global
South to work collaboratively on
new understandings of the
economic, social, political and
cultural underpinnings of the
climate crisis. This synergy will
also be designed to generate innovative action plans and solutions. On
the first day participants will discuss their previously submitted website
proposals and interact in facilitated conversations. On Day 2, we will
develop crossdisciplinary perspectives through engaged breakout
sessions based on regional and national climate issues.  The final day
will concentrate on planning scenarios and “green prints” for the future
to be presented at the 2015 COP 21, using a variety of dissemination
outlets. The plans and scenarios will be catalyzed through a visionary
“World Cafe” brainstorming process and facilitated conversations.
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Dissemination

One product of the symposium will be a book (in print and ebook
formats) entitled Climate Futures: Reimagining Global Climate Justice.
This will emerge from submissions by the symposium participants,
augmented by others. The symposium will also lead to the production
of action plans aimed at a number of different levels from building
resilient communities to influencing policymakers at local, national and
international contexts. These plans will be presented at the December
2015 COP 21 Paris climate summit.

Symposium programme/schedule 
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EDITAL 

Candidaturas à 3ª edição do Programa Doutoral Estudos de Comunicação: Tecnologia, Cultura e 

Sociedade 

 
Funcionamento do 1º semestre: UBI (Covilhã) 
Funcionamento do 2º semestre: Braga e Lisboa 
NOTA. Em cada um dos semestres, as aulas serão concentradas em cinco fins de semana (6ª e sábado). 

 
 
O programa doutoral Estudos de Comunicação: Tecnologia, Cultura e Sociedade, aprovado e 
financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia em concurso nacional, 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 estimulara 
produção científica de elevada qualidade 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. O curso tem 
adstritas seis Bolsas de Doutoramento FCT (três nacionais e três mistas), a atribuir de forma 
competitiva. 
 
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, entre outras; 
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 e 

humanas; 

b) Os titulares de um grau académico superior estrangeiro, conferido na sequência do 1º ou 2º 

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 20 de abril a 11 de junho de 2015 

2ª fase: de 14 de julho a 3 de setembro de 2015 (apenas para vagas sobrantes) 

 
DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DE ADMISSÃO AO PROGRAMA DOUTORAL 

1ª fase: até 18 de junho de 2015 

2ª fase: até 10 de setembro de 2015 

 
INSCRIÇÔES NO PROGRAMA DOUTORAL 

1ª fase: 22 a 26 junho de 2015 

2ª fase: 14 a 18 de setembro de 2015 

 
PERÍODO DE CANDIDATURA A BOLSA FCT 

De 14 a 25 de setembro de 2015 

 
DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DO CONCURSO DE BOLSA FCT 

Até 02 de outubro de 2015 

 
FORMALIZAÇÃO DE CANDIDATURA AO PROGRAMA DOUTORAL 

As candidaturas deverão ser feitas online, fazendo o registo no Balcão Virtual da UBI, na página 

https://academicos.ubi.pt/online/login3c.aspx e submetendo, depois, os documentos a seguir 

indicados em formato pdf: 

 

a) 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. 

b) 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); 

c) Curriculum vitae detalhado; 

d) Fotocópia do BI ou outro documento de identificação; 



e) Fotocópia de cartão de contribuinte (apenas para candidatos nacionais); 
f) Outros elementos relevantes para a apreciação da candidatura. 
 
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 

 

 



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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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
(hⲿp://gtculturavisual.wordpress.com) da Associação Portuguesa de
Ciências da Comunicação (hⲿp://www.sopcom.pt/).

O GT de Cultura Visual aproveita o IX Congresso da SOPCOM
(hⲿp://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.
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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
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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 decorreu entre 7 e 9 de julho, visou promover a
formação interdisciplinar nos campos do género e das sexualidades, na
comunicação, nos média e na cultura. Reuniu 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.
Com uma natureza teóricoprática, as sessões potenciam um conhecimento
mais aprofundado dos mecanismos simbólicos e discursivos que constrangem e
produzem as diferenças, oposições, assimetrias e hierarquias naquelas áreas.
O enquadramento dos participantes nas diferentes perspetivas apresentadas
pretendeu 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 serviram para
dotar os participantes de ferramentas metodológicas a aplicar na prática a
textos de caráter diverso, bem como o enquadramento metodológico subjacente
a essas ferramentas. O enfoque assentou na exploração de metodologias e
abordagens ainda pouco disseminadas em Portugal.
O programa integrou 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.

Toda a informação: 
Facebook: https://www.facebook.com/#!/sopcomgtgss?fref=ts
Website: https://sopcomgtgss.wordpress.com/
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2.º Worshop de Métodos Visuais do GT Cultura Visual
Realizouse no dia 6 de julho, entre as 9h00 e as 18h30, na Escola de
Engenharia, na UMinho (Braga), um workshop designado "Metodologias
Participativas Visuais", dinamizado por Daniel Meirinho. Tratouse de uma
iniciativa organizada pelo CECSCentro de Estudos de Comunicação e
Sociedade no âmbito das atividades do Grupo de Trabalho de Cultura Visual da
SOPCOM.
Mais informação sobre o evento:
https://gtculturavisual.wordpress.com/eventos/workshops/
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