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De 2 a 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 de 2 a 4 de novembro, tem como
objetivo promover um encontro focado nos conceitos de luz no campo da
comunicação. Do programa do evento figuram nomes como Carlos Herdeiro,
Jean Martin Rabot, Moisés de Lemos Martins, Norval Baitello Júnior, Pedro
Russo, José Bragança de Miranda, Sílvia Pinto, Maria Augusta Babo, João
Victor Gomide e Joaquim Félix Carvalho. A conferência de encerramento é da
responsabilidade de Carlos Fiolhais ("A luz: fenómeno e metáfora").
Mais >

Adelino Gomes abriu doutoramentos de Ciências da Comunicação e de
Estudos Culturais
 com a conferência intitulada "Leituras da globalização mediática. Fragmentos
de um diário"
O doutor e jornalista Adelino Gomes
proferiu, na tarde do dia 9 de outubro, a
conferência de abertura dos doutoramentos
de Ciências da Comunicação e Estudos
Culturais, a que o CECS está associado, e
que foi subordinada ao tema "Leituras da
globalização mediática. Fragmentos de um
diário". O evento decorreu na sala de atos
do Instituto de Ciências Sociais (UMinho, Braga).
Durante a manhã, teve lugar a abertura das aulas dos Doutoramento em
Ciências da Comunicação da UMinho (sala de atos do ICS) e de Estudos
Culturais (sala de reuniões do ICS).
Mais >

Decorreram nos dias19 e 20 de outubro, no ICS (UMinho)
IV Jornadas Doutorais em Ciências da Comunicação e Estudos Culturais
As IV Jornadas Doutorais em Ciências da
Comunicação e Estudos Culturais
realizaramse nos dias 19 e 20 de outubro,
na sala de atos do ICS da UMinho,
contando com mais de 20 participações,
oriundas de alunos de doutoramento e pós
doutoramento de universidades
portuguesas, de Espanha e do Brasil.

Mais >
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Ronaldo Mendes Neves: novo doutor em Ciências da Comunicação
Realizaramse no dia 22 de outubro, pelas
14h30, na sala de atos do Instituto de
Ciências Sociais (UMinho, Braga), as
provas de doutoramento em Ciências da
Comunicação  especialidade de
Comunicação Estratégica e Organizacional 
de Ronaldo Mendes Neves. A tese,
orientada pela Professora Doutora Teresa
Ruão (CECS) e pelo Professor Doutor José Zilmar Alves da Costa (Universidade
Federal do Rio Grande do Norte, Brasil), tem o título "O Evento levou?
Comunicação de Marca de uma Cidadesede".
Mais >

CECS associouse à Semana do Acesso Aberto 2015
O Centro de Estudos de Comunicação e
Sociedade da Universidade do Minho
promoveu, entre os dias 19 e 25 de outubro
de 2015, um conjunto de conteúdos
informativos sobre a disponibilização da
ciência em regime de acesso livre, a
pretexto da Semana do Acesso Aberto
2015, uma iniciativa da Scholarly Publishing
and Academic Resources Coalition
(SPARC), uma rede internacional de
bibliotecas académicas que defende a
abertura da ciência e da investigação ao conhecimento livre e gratuito.
Mais >

Conferência internacional: Lutas de libertação, a "queda do império" e o
nascimento [em imagens] das nações africanas: Chamada de trabalhos
aberta até 21 de novembro
Encontrase aberta até ao próximo dia 21 de
novembro, a chamada de trabalhos para a
conferência internacional "Lutas de
libertação, a 'queda do império' e o
nascimento [em imagens] das nações
africanas". O evento, que vai decorrer nos
dias 27 e 28 de janeiro de 2016 (no Centre
for Film Aesthetics and Cultures, University of Reading, e no Camões Centre for
Portuguese Language and Culture, King's College of London), é coordenado pela
investigadora do CECS, Maria do Carmo Piçarra. O texto completo da chamada
de trabalhos pode ser acedido no link, sendo que as propostas deverão ser
enviadas para: alephconferencia@gmail.com.

Mais >

Número temático "Imaginários coloniais: propaganda, militância e "resistência"
no cinema"
Chamada de artigos para o volume 29 Revista Comunicação e Sociedade
aberta até 31 de janeiro de 2016
Está aberta até 31 de janeiro de 2016 a
chamada de trabalhos para próximo número
da Revista "Comunicação e Sociedade", uma publicação da responsailidade do
CECSCentro de Estudos de Comunicação e Sociedade (Universidade do
Minho). Tratase do volume 29 da publicação, dedicada ao tema "Imaginários
coloniais: propaganda, militância e "resistência" no cinema", que será editada
por Maria do Carmo Piçarra, Rosa Cabecinhas e Teresa Castro. A publicação da
revista está agendada para o mês de junho de 2016 (o acesso à chamada de
artigos completa pode fazerse clicando em 'Mais >).

Mais >

V Congresso Internacional em Estudos Culturais – Prazo para Submissões
alargado até 30 de novembro
Atendendo a diversas solicitações, a data
limite para submissão de trabalhos ao V
Congresso Internacional em Estudos
Culturais: Género, Direitos Humanos e Ativismos foi prorrogada até ao dia 30 de
novembro de 2015.
O evento, que decorre do Programa Doutoral em Estudos Culturais, numa
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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.– Associação de Investigação, Prevenção e
Combate à Violência e Exclusão.

 Mais >

No dia 11 de novembro, na Universidade de Coimbra
‘I Encontro de Cultura Visual – A partilha do visível: políticas do olhar’
Tem lugar em Coimbra (Casa das
Caldeiras), no dia 11 de novembro, o ‘I
Encontro de Cultura Visual  A partilha do
visível: políticas do olhar’. O evento é
organizado pelo recémfundado Grupo de
Trabalho de Cultura Visual da Associação
Portuguesa de Ciências da Comunicação
(SOPCOM), liderado pela investigadora
integrada do CECS Maria da Luz Correia.
Aquela estrutura aproveita a realização do
IX Congresso da SOPCOM (1214 de
novembro, na Universidade de Coimbra)
para reunir os investigadores da área dos
estudos da imagem. A organização conta
com o apoio da SOPCOM, do CECS
(UMinho), do CEIS20 (UCoimbra), do CIC
Digital e do Curso de Estudos Artísticos (UCoimbra).
Mais >

"Sound of the week": podcast que integra o projeto Soundscopelab está
em marcha
Já está em marcha o podcast "Sound of the
week", magazine sonoro que integra o
projeto 'Soundscopelab', com os
investigadors do CECS Pedro Portela,
Alberto Sá e Luís António Santos. O 'Soundscopelab' é um website sonoro
experimental com o objetivo de explorar novas narrativas e possibilidades
estéticas, para observar graus de partilha e níveis de interação com conteúdos
de áudio. Alberga um número crescente de produções sonoras de estudantes de
graduação e de pósgraduação e de professores universitários, sendo um dos
outputs do projeto de investigação "Estação NET: moldar a rádio para o
ambiente web", financiado pela FCT e  que entretanto terminou.
Mais >

Seminário sobre "Comunicação Política"
Realizouse no dia 26 de outubro (14h00),
na sala de atos do Instituto de Ciências
Sociais (ICS) da UMinho, um seminário
sobre "Comunicação Política". A iniciativa,
a que o CECS esteve associado, teve como
objetivo divulgar o trabalho de alguns
investigadores que se têm debruçado sobre
questões como a mediatização da política, a corrupção política, o escândalo
político nos meios de comunicação e a gestão de crises. Contou com as
presenças de Bruno Paixão e Isabel Ferin Cunha (ambos da Universidade de
Coimbra), Joaquim Fidalgo (Universidade do Minho) e Vasco Ribeiro
(Universidade do Porto).

Mais >

Seminário Permanente de Educação para os Média debateu a crise dos
refugiados
O CECS promoveu uma sessão sobre a
crise dos refugiados e o papel dos média,
numa iniciativa sintonizada com a
movimentação no mesmo sentido, em curso
na Universidade do Minho. A sessão,
realizada na sala de reuniões do ICS, no
Campus de Gualtar (Braga), no dia 8 de outubro da parte da tarde, inseriuse
nas atividades do Seminário Permanente de Educação para os Media do CECS
(Grupo de investogação de Média e Jornalismo). Em foco esteve o papel dos
média e das imagens na cobertura e compreensão deste grave problema que,
afetando em primeiro lugar os milhões de vítimas, desafia os fundamentos e as
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políticas das nossas sociedades.
Mais >

Jessica de Menezes Nogueira em 'doutoramento sanduíche' no CECS
Desenvolve uma investigação, no quadro do
CECS, integrada no seu Doutoramento
Sanduíche com a Universidade Federal do
Rio de Janeiro  Escola de Enfermagem
Anna Nery, entre outubro de 2015 e abril de
2016, sendo orientada pela investigadora
Alice Delerue Matos, assente em projetos
na área do envelhecimento, com destaque
para o projeto SHARESurvey of Health,
Ageing, and Retirement in Europe.

Mais >

Mariola Norte Navarro em estágio breve no CECS
Mariola Norte Navarro é doutoranda em Comunicação na Universidade de Vigo
(Espanha), encontrase na Universidade do Minho a realizar um estágio breve.
Durante um mês (entre setembro e outubro de 2015), está a desenvolver
trabalho sob orientação da investigadora Anabela Carvalho. O seu projeto
centrase no tratamento da mudança global nos meios de comunicação.
Mais >

Mónica Marino de Carvalho desenvolve pósdoutoramento em
'comunicação de risco' no CECS
Mónica Marino de Carvalho encontrase a desenvolver um projeto de pós
doutoramento no CECS intitulado "CIRIS – Comunicação do Risco Industrial em
Portugal", desde 1 de Maio de 2015, financiado pela Fundação para a Ciência e
Tecnologia e com orientação da investigadora Anabela Carvalho.
Mónica Carvalho é Doutorada em Comunicação e Cultura pela Universidade
Federal do Rio de Janeiro e trabalha desde 2008 em Portugal como
investigadora. Para além da comunicação do risco, tem trabalhado desde 1999
no campo da comunicação da ciência e da comunicação em saúde.
Mais >
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'Lusofonia e interculturalidade. Promessa e travessia'
Coordenado por Moisés de Lemos Martins, já
está disponível o livro "Lusofonia e
interculturalidade. Promessa e travessia",
que integra a coleção "Comunicação e
Sociedade" do CECS, em colaboração com
as Edições Húmus. Como se refere
na contracapa da obra, "No atual contexto da
globalização (...), os estudos lusófonos
impõem, pelo menos, três direções
complementares de investigação. 
Cingindonos a um ponto de vista pós
colonial, podemos interrogar, por um lado, as
narrativas lusófonas como construção, a
várias vozes, de uma comunidade
geocultural transnacional e transcontinental.
Podemos interrogar, igualmente, as políticas
da língua e da comunicação como combate simbólico pela afirmação de uma
comunidade plural, na diversidade de povos que falam o Português. E podemos
interrogar, ainda, a complexidade do movimento de interpenetração das
culturas. Um tal movimento compreende, com gradações diversas,
colonialismo, neocolonialismo e póscolonialismo, na relação entre povos, e
traduz, de igual maneira, encontro, assimilação e dominação, na interação entre
nós e o outro".
Esta obra "inscrevese neste campo de investigação dos estudos lusófonos,
misturando distintos regimes do olhar, específicos das Ciências Sociais e
Humanas, que vão da sócioantropologia, à psicologia social, à ciência política
e às ciências da comunicação, e da linguística, aos estudos literários, à história
e às ciências da educação".
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 Macedo, Ana Maria Silva, Anabela Carvalho,
Cibelli Pinheiro de Almeida, Cristina Tereza Rebelo, Gisele Carvalho, Inês
Amaral, Jenny Sousa, Maria do Carmo Piçarra, Maria Joana Alves Pereira,
Maria José Brites, Nuno Borges de Araújo, Paula Lopes, Sandra Oliveira e Vítor
de Sousa.
Mais >

Revistas de Acesso Livre
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Mais >

Ficha Técnica:
Diretor: Moisés de Lemos Martins
Diretoresadjuntos: Luís António Santos e Rita Ribeiro
Editorexecutivo: Vítor de Sousa
Colaboram neste número: Alberto Sá, Alice Delerue Matos, Anabela Carvalho,
Fábio Ribeiro, Madalena Oliveira, Manuel Pinto, Maria da Luz Correia, Maria do
Carmo Piçarra, Marta Barbosa, Pedro Portela, Ricardina Magalhães, Rosa
Cabecinhas, Sandra Oliveira.

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, com cofinanciamento do 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 17 51
E cecs@ics.uminho.pt
E vitorsousa@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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Adelino Gomes abriu doutoramentos de Ciências da
Comunicação e de Estudos Culturais
O doutor e jornalista Adelino Gomes proferiu, na tarde do dia 9 de outubro, a
conferência de abertura dos doutoramentos de Ciências da Comunicação e
Estudos Culturais, a que o CECS está associado, e que foi subordinada ao
tema "Leituras da globalização mediática. Fragmentos de um diário". O evento
decorreu na sala de atos do Instituto de Ciências Sociais (UMinho, Braga) 
fotos 1, 2 e 3.
Durante a manhã, teve lugar a abertura das aulas dos Doutoramento em
Ciências da Comunicação da UMinho (sala de atos do ICS)  fotos 4 e 5  e de
Estudos Culturais (sala de reuniões do ICS)  fotos 6 e 7.
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IV Jornadas Doutorais em Ciências da Comunicação e
Estudos Culturais
As IV Jornadas Doutorais em Ciências da Comunicação e Estudos Culturais
realizaramse nos dias 19 e 20 de outubro, na sala de atos do ICS da UMinho,
contando com mais de 20 participações, oriundas de alunos de doutoramento e
pósdoutoramento das universidades do Minho, Aveiro, Beira Interior e também
da Universidade de Vigo (Espanha) e da Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo (Brasil).
Organizadas pelo CECSCentro de Estudos de Comunicação e Sociedade, as
IV Jornadas Doutorais pretenderam 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.
O encerramento do evento foi feito pelo Professor Doutor Manuel Pinto
(UMinho), que proferiu uma conferência subordinada ao tema "Conciliação do
Trabalho Académico com a Vida Pessoal: Tempo, Cidadania e Ética".

Toda a informação: https://jornadasdoutorandosuminho.wordpress.com/
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Ronaldo Mendes Neves: novo doutor em Ciências da
Comunicação
Realizaramse no dia 22 de outubro, pelas 14h30, na sala de atos do Instituto de
Ciências Sociais (UMinho, Braga), as provas de doutoramento em Ciências da
Comunicação  especialidade de Comunicação Estratégica e Organizacional  de
Ronaldo Mendes Neves. A tese, orientada pela Professora Doutora Teresa Ruão
(CECS) e pelo Professor Doutor José Zilmar Alves da Costa (Universidade
Federal do Rio Grande do Norte, Brasil), tem o título "O Evento levou?
Comunicação de Marca de uma Cidadesede".
O júri é presidido pela Professora Doutora Helena Sousa, presidente do Instituto
de Ciências Sociais da Universidade do Minho, sendo composto pelo Professor
Doutor Paulo José Ribeiro Cardoso (Universidade Fernando Pessoa),
Professoras Doutoras Maria Helena Martins da Costa Pires e Sara Teixeira Rego
Oliveira Balonas (ambas do CECSUniversidade do Minho), pela Professora
Doutora Montserrat María Vázques Gestal (Universidade de Vigo, Espanha),
para além dos orientadores.
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CECS associouse à Semana do Acesso Aberto 2015
O Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho
promoveu, entre os dias 19 e 25 de outubro de 2015, um conjunto de conteúdos
informativos sobre a disponibilização da ciência em regime de acesso livre, a
pretexto da Semana do Acesso Aberto 2015, uma iniciativa da Scholarly
Publishing and Academic Resources Coalition (SPARC), uma rede internacional
de bibliotecas académicas que defende a abertura da ciência e da investigação
ao conhecimento livre e gratuito.

A partir do site e da página do Facebook do CECS foram divulgadas diariamente
algumas informações relacionadas com o acesso aberto, como a origem das
políticas de disseminação do conhecimento, as estratégias concretas de
divulgação da ciência ou mesmo à ação específica do CECS nesta área,
através de bases de dados com a produção científica dos seus investigadores,
tipo de trabalhos realizados e estatísticas.

Toda a informação foi colocada diariamente no link:
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/content.asp?
startAt=2&categoryID=1135 
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CONFERÊNCIA INTERNACIONAL 

 

Lutas de libertação, a “queda do império” e o nascimento [em imagens] das 

nações africanas 

 

Centre for Film Aesthetics and Cultures, University of Reading, 27 de Janeiro  

Camões Centre for Portuguese Language and Culture, King’s College of London, 28 de Janeiro 

 

CHAMADA DE TRABALHOS 

 

 

 

Agostinho Neto, Frente Leste, Angola 1968.    © Augusta Conchiglia 

 

Coordenação: Maria do Carmo Piçarra  

 

O quadragésimo aniversário da descolonização portuguesa de África é o pretexto para debater 

como Portugal “imaginou” a política colonial através da imagem em movimento e como as 

representações propagandistas começaram a ser questionadas pelo Novo Cinema português, 

em obras que foram censuradas e proibidas. As representações cinematográficas do 

colonialismo português foram depois afrontadas por filmes realizados no âmbito dos 

movimentos de libertação e pelas imagens criadas através da projecção cinematográfica 

nacional (Frodon) dos novos países africanos de língua portuguesa.   



Esta conferência quer contribuir para iluminar pontos em comum nas emergências dos 

cinemas em Angola, Moçambique e Guiné Bissau, que têm sido estudados isoladamente, e 

para uma reflexão sobre uma genealogia da emergência dos Cinemas Novos a partir da 

militância que toma o filme como arma para mudar a sociedade e fixar o nascimento [em 

imagens] das novas nações, projectando-as em função dos programas políticos dos partidos 

marxistas que assumiram o poder. Pretende-se ainda analisar como o Cinema Novo brasileiro, 

o Cinema Cubano e os autores da Rive Gauche da Nouvelle Vague francesa participaram na 

questionação e ruptura com as representações coloniais da ditadura portuguesa e, sobretudo, 

na formação dos projectos e arquivos cinematográficos das nações africanas emergentes. 

Pretende-se debater, para além da lógica das propagandas nacionais, com que filmes é que o 

cinema conta a história destes novos países enquanto conta a sua própria história 

(Godard/Ishaghpour)? Finalmente, debate-se como é que, na “urgência do presente”, é feita a 

redenção do passado (Benjamin) através de um “cinema de resistência” (Deleuze), como o de 

Pedro Costa, e por outras práticas artísticas que usam a imagem em movimento?  

 

Recepção de propostas de comunicação (até 300 palavras) até 21 de Novembro de 2015 

através do email alephconferencia@gmail.com e notificação de aceitações até meados de 

Dezembro. Aceitam-se propostas que alarguem o debate mas as comunicações, com vinte 

minutos de duração, poderão focar-se nos seguintes eixos:  

 

- Cinema internacionalista e emergência filmada das nações 

- Colonialismos “imaginados”. Dos cinemas de propaganda colonialista e militante 

a um “cinema de resistência” (Deleuze) 

- Contributos para uma genealogia dos Cinema(s) Novo(s). Da nação para a pessoa 

- Representações (pós-)coloniais 

- Intermedialidade nas representações do colonial, pós-colonial e descolonização 

das imagens em movimento 

- Dos processos de censura às imagens “apesar de tudo” (Didi-Huberman) 

- Neo-colonialismo nas imagens em movimento 

 

 

 



Equipa responsável pela organização do congresso 

Lúcia Nagib, directora do Centre for Film Aesthetics and Cultures, University of Reading 
João Paulo Silvestre, director do Camões Centre for Portuguese Language and Culture, Arts & 
Humanities Research Institute (AHRI), King’s College of London 
Rosa Cabecinhas, investigadora e professora do Centro de Estudos de Comunicação e 
Sociedade, Universidade do Minho 
Maria do Carmo Piçarra, Investigadora Pós-Doutoral, Centre for Film Aesthetics and Cultures, 
University of Reading e no Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade, Universidade do 
Minho; CEC – FLUL / Universidade de Lisboa 
Abdoolkarim Vakil, Departmento Spanish, Portuguese and Latin American Studies & 
Department of History, King’s College of London 
José da Costa Ramos, professor do ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa 
 

Especialistas e artistas convidados 

Ana Balona de Oliveira, curadora, investigadora pós-doutoral, CEC – FLUL / Universidade de 
Lisboa 
Catarina Laranjeiro, cineasta e investigadora, CES – Universidade de Coimbra 
Daniel Barroca, artista plástico 
Filipa César, artista plástica 
José Manuel Costa, director da Cinemateca Portuguesa 
Lee Grieveson, director do Departamento de Estudos Fílmicos da University College of London 
e coordenador do projecto Colonial Film – Moving Images of the British Empire 
Maria Benedita Basto, professora, professor, Université Sorbonne Nouvelle – Paris 8 
Paulo Cunha, investigador e professor, CEISXX – Universidade de Coimbra 
Pedro Costa, cineasta 
Raquel Schefer, artista plástica, professora e investigadora, Université Paris 3 - Sorbonne 
Nouvelle 
Robert Stock, professor, University of Konstanz 
Ros Gray, curadora, investigadora e professora, Goldsmiths College – University of London 
Teresa Castro, historiadora de arte, curadora e professora, Université Paris 3 - Sorbonne 
Nouvelle 
 
Parceiros institucionais 

Centre for Film Aesthetics and Cultures, University of Reading, 

Camões Centre for Portuguese Language and Culture, King’s College of London 

Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade, Universidade do Minho 

Cinemateca Portuguesa 

Aleph – Rede de investigação e conhecimento crítico da imagem colonial 

 

 



INTERNATIONAL CONFERENCE 

CALL FOR PAPERS 

 

Liberation struggles, the ‘falling of the empire’  

and the birth [through images] of African nations 

 

Centre for Film Aesthetics and Cultures, University of Reading, Reading 

27th January 2016 

Camões Centre for Portuguese Language and Culture, King’s College, London 

28th January 2016 

 

 

 

Agostinho Neto, Frente Leste, Angola 1968.    © Augusta Conchiglia 

 

Coordinator: Maria do Carmo Piçarra  

 

The fortieth anniversary of Portuguese decolonisation of Africa has acted as a catalyst in discussing 

how Portugal ‘imagined’ colonial politics through moving images and how these propagandist 

portrayals began to be questioned by the Portuguese ‘Novo Cinema’.  This can be seen in works that 

were censured and prohibited. Portuguese colonial cinematographic representations were later 

challenged by films made in the context of the liberation movements and by images that emerged out 

of the national cinematographic projection (Frodon) of the new Portuguese-speaking African countries.    



This conference intends to go some way in highlighting common aspects in the emergence of cinema 

in Angola, Mozambique and Guinea-Bissau, which have all been studied individually.  In addition, it will 

provide a reflection on the roots of the emergence of the ‘New Cinema’ from the militancy that uses 

film as a means of changing society and focussing on the birth [in images] of new nations, being 

projected by the programs of the Marxist parties that assumed power. The aim of the conference is 

also to analyse how, through ‘Third Cinema’, the ‘Cinema Novo’ of Brazil and Cuban Cinema, more 

specifically, in addition to the authors of the French ‘Rive Gauche da Nouvelle Vague’, all played a role 

in questioning and rupturing the colonial representations of the Portuguese dictatorship and, most of 

all, in the formation of the projects and cinematographic archives of emerging African nations.   

This conference also intends to question, apart from the reasoning of nationalist propaganda, how did 

these new countries tell the story of their own history through film and cinema (Godard/Ishaghpour)?  

Finally, it will be discussed how, given the ‘urgency of the present’, the redemption of the past 

(Benjamin) is realised through a ‘cinema of resistance’ (Deleuze), such as that of Pedro Costa, and by 

other moving images artistic practises?   

 

Communication proposals (of up to 300 words) will be received until the 21th November 2015 

through the conference email address (alephconferencia@gmail.com).  Proposals will be reviewed and 

decisions communicated early December. Examples of topics can be found below: 

- Internationalist cinema and the filmed emergence of nations  

- “Imagined” colonialisms. From colonial and militant propaganda cinema to a “cinema of 
resistance” (Deleuze) 

- Contributions towards a genealogy of New Cinema(s). From nations to people 

- (Post-)Colonial representations 

- Intermediality on colonial and post-colonial representations and decolonization of the moving 
images 

- From censorship processes to images “in spite of everything” (Didi-Huberman). 

- (Post)colonial genre(s) 

- Artistic practices and investigations regarding the “colonial archive” 

- Neocolonialism in moving images 

 

Organising committee  

Lúcia Nagib, director of the Centre for Film Aesthetics and Cultures, University of Reading 

João Paulo Silvestre, Camões Centre for Portuguese Language and Culture, King’s College London 

Rosa Cabecinhas, Head of the PhD Program in Cultural Studies (University of Minho and University of 
Aveiro) and Associate Professor at the Social Sciences Institute, University of Minho 



Maria do Carmo Piçarra, postdoctoral researcher, Centre for Film Aesthetics and Cultures, University of 
Reading / Communication and Society Research Centre, University of Minho / CEC – FLUL / 
University of Lisbon 

Abdoolkarim Vakil, Department of Spanish, Portuguese and Latin American Studies & Department of 
History, King’s College London 

José da Costa Ramos, Professor at ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa 

 

Specialists and invited artists 

Ana Balona de Oliveira, postdoctoral researcher, CEC – FLUL / University of Lisbon / Institute for Art 
History of the New University of Lisbon 

Catarina Laranjeiro, filmmaker and doctoral researcher, CES – University of Coimbra 

Daniel Barroca, artist 

Filipa César, artist 

José Manuel Costa, director of Cinemateca Portuguesa – Museu do Cinema 

Lee Grieveson, director of the Graduate Programme in Film Studies at University College London and 
co-principal investigator of  ‘Colonial Cinema: Moving Images of the British Empire’ 

Maria Benedita Basto, professor, Université Sorbonne Nouvelle - Paris 8 

Paulo Cunha, researcher, CEISXX – Universidade de Coimbra 

Pedro Costa, filmmaker 

Raquel Schefer, artist and professor, Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3 

Robert Stock, professor, University of Konstanz 

Ros Gray, theorist and lecturer in Fine Art (Critical Studies), Goldsmiths College, University of London 

Teresa Castro, art historian and professor, Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3 

 

Supporting institutions  

Centre for Film Aesthetics and Cultures, University of Reading  

Camões Centre for Portuguese Language and Culture, King’s College 

Communication and Society Research Centre, University of Minho 

Cinemateca Portuguesa – Museu do Cinema 

Aleph - Rede de investigação e conhecimento crítico da imagem colonial 



 
 
Chamada de artigos: Revista “Comunicação e Sociedade”, nº 29  
 
Tema: Imaginários coloniais: propaganda, militância e “resistência” no cinema 

Editoras:  

Maria do Carmo Piçarra (carmoramos@gmail.com) Centro de Estudos de Comunicação e 
Sociedade (CECS), Universidade do Minho, Portugal / Centre for Film Aesthetics and Cultures, 
Universidade de Reading, Reino Unido  
Rosa Cabecinhas (cabecinhas@ics.uminho.pt) Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade 
(CECS), Universidade do Minho, Portugal 
Teresa Castro (teresa_de_castro@yahoo.fr) Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3, França 

Os quarenta anos das independências africanas são o pretexto para analisar como é que o 

colonialismo português tem sido imaginado através da imagem em movimento. Como é que o 

cinema foi determinado pelas políticas coloniais e como é que estas foram projetadas pelo 

cinema? Como é que as representações coloniais dispostas pelo Estado Novo foram questionadas 

pelo Terceiro Cinema, pelos Novos Cinemas e pelos movimentos de libertação? No âmbito dos 

projetos de criação de cinematografias nacionais dos países africanos de língua portuguesa, que 

representações foram dispostas em “contracampo” às representações do colonialismo português? 

E atualmente como é que o cinema de autor e outras práticas artísticas que usam a imagem em 

movimento estão – ou não – a descolonizar o imaginário? Como é que se pode pensar um cinema 

pós-colonial? Há um neocolonialismo subjacente em certas práticas e investigações artísticas que 

usam a imagem em movimento? 

Este nu mero da revista “Comunicação e Sociedade” editada pelo Centro de Estudos de 

Comunicac  a  o e Sociedade da Universidade do Minho, pretende reunir contributos que articulem e 

aprofundem análises sobre o uso do cinema pela propaganda e que isolem elementos comuns 

nas emergências dos cinemas nos países africanos de língua portuguesa potenciando o 

conhecimento e a reflexão sobre a militância através do cinema. Para além da lógica das 

propagandas, pretende-se analisar com que filmes – coloniais, pós-coloniais, neocoloniais? - é que 



o cinema conta a história destes novos países enquanto conta a sua própria história 

(Godard/Ishaghpour). Como é que, na “urgência do presente”, é feita a redenção do passado 

(Benjamin) através de um “cinema de resistência” (Deleuze), como o de Pedro Costa, e por outras 

práticas artísticas que usam a imagem em movimento? 

 

“Comunicação e Sociedade” é uma revista arbitrada por pares e opera num processo de dupla 
revisão cega: http://revistacomsoc.pt/index.php/comsoc/about 
 
Cada trabalho submetido será distribuído a dois revisores previamente convidados a avaliá-lo, de 
acordo com a qualidade académica, originalidade e relevância para os objetivos e âmbito da 
temática desta edição da revista. Cada artigo aceite será publicado em Português e Inglês.  
 
 
Submissão: 
Os originais deverão ser enviados em formato “Word” para cecs@ics.uminho.pt com 
conhecimento (“cc/”) para as coordenadoras deste nu  mero tema  tico: Maria do Carmo Piçarra, 

carmoramos@gmail.com; Rosa Cabecinhas, cabecinhas@ics.uminho.pt; e Teresa Castro, 
teresa_de_castro@yahoo.fr.  o  SS   O da mensagem, os autores devera  o escrever: 
Comunicac  a  o e Sociedade – nº 29.  

 
 
Regras editoriais: 
As regras editoriais para a submissão eletrónica de originais estão disponíveis aqui: 
http://www.comunicacao.uminho.pt/upload/docs/cecs/manual_de_publicacao_v1.pdf] 
 
Línguas: Português e Inglês. A traduc a  o para a segunda li  ngua e  , no entanto, da responsa ilidade 
dos autores, podendo a sua entrega ser feita apenas apo  s a confirmac  a  o de aceitac a  o para 
publicac  a o.  

 
 
Datas importantes: 
Data limite de submissão:  31 de janeiro de 2016  
Comunicação de aceitação: 15 de março de 2016   

Prevê-se que este número seja publicado em junho de 2016. 
  



 

 
 
Call for papers - Communication and Society Journal, nº 29 

 

Theme: Colonial imaginaries: propaganda, militancy and “resistance” in the cinema   

 

Volume coordinators:  

Maria do Carmo Piçarra (carmoramos@gmail.com) Centro de Estudos de Comunicação e 

Sociedade (CECS), Universidade do Minho, Portugal / Centre for Film Aesthetics and Cultures, 

Universidade de Reading, Reino Unido  

Rosa Cabecinhas (cabecinhas@ics.uminho.pt) Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade 

(CECS), Universidade do Minho, Portugal 

Teresa Castro (teresa_de_castro@yahoo.fr) Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3, França 

The fortieth anniversary of African independences is the pretext to analyse how Portuguese 

colonialism has been imagined through moving images. How was cinema determined by colonial 

policies and how were these policies projected by cinema? How were the colonial representations 

projected by Estado Novo questioned by Third Cinema, by New Cinema and by the liberation 

movements? What representations were disposed, in a “reverse shot” to the representations of 

Portuguese colonialism, by the national cinematographic projects of emerging African countries of 

Portuguese Language? And now, how is author cinema and other moving images artistic practices 

decolonizing (or not) the imaginary? Can one discuss the existence of a post-colonial cinema? Is 

there a neocolonialism underlying to certain moving images artistic practices and investigations? 

This issue of the Communication and Society journal aims to assemble contributions to articulate 

and deepen analysis about the use of cinema by propaganda. It also aims to highlight common 

aspects in the emergence of the cinemas of African countries of Portuguese Language and to 

improve the knowledge and reflection about the militant uses of cinema. With what films – 



colonial, postcolonial, neocolonial – cinema tells the history of these new countries while it tells its 

own history (Godard/Ishaghpour)? 

Apart from the reasoning of nationalist propaganda, how did these new countries tell the story of 

their own history through film and cinema (Godard/Ishaghpour)?  How, given the ‘urgency of the 

present’, the redemption of the past (Benjamin) is realised through a ‘cinema of resistance’ 

(Deleuze), such as that of Pedro Costa, and by other moving images artistic practises?   

 

“Communication & Society” is a peer-reviewed journal with double blind revision: 

http://revistacomsoc.pt/index.php/comsoc/about 

Each submitted work will be delivered to two previously invited reviewers, who will evaluate the 

work according to academic quality, originality and relevance to the aims and theme of this 

journal’s issue. Each accepted paper will  e pu lished  oth in Portuguese and in English. 

 

Submission guidelines: 
 
Original papers must  e sent in “Word” format to cecs@ics.uminho.pt and to the volume 
coordinators: Maria do Carmo Piçarra, carmoramos@gmail.com; Rosa Cabecinhas, 
cabecinhas@ics.uminho.pt; and Teresa Castro, teresa_de_castro@yahoo.fr.  
In the email su ject, authors should write “Communication and Society nº 29.  
 
 
Editorial rules: 
 
Editorial guidelines (Pt/Eng) to electronic submission are available here: 
http://www.comunicacao.uminho.pt/upload/docs/cecs/manual_de_publicacao_v1.pdf] 
 
Languages:  
 
Portuguese and English. After acceptance and final edition of the paper, it is the author’s 
responsibility the translation into the second language. 
 
Important dates: 
Submission date:  31th January 2016  
Notification of acceptance: 15th March 2016   

Publication date: June, 2016. 



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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Encontro Cultura Visual

Sobre

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

O GT de Cultura Visual aproveita o IX Congresso da SOPCOM
(h뻷p://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)
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Seminário sobre “Comunicação Política”
Realizouse no dia 26 de outubro (14h00), na sala de atos do Instituto de
Ciências Sociais (ICS) da UMinho, um seminário sobre "Comunicação Política".
A iniciativa, a que o CECS esteve associado, teve como objetivo divulgar o
trabalho de alguns investigadores que se têm debruçado sobre questões como a
mediatização da política, a corrupção política, o escândalo político nos meios
de comunicação e a gestão de crises.
O seminário contou com as presenças de Bruno Paixão e Isabel Ferin Cunha
(ambos da Universidade de Coimbra), Joaquim Fidalgo (Universidade do Minho)
e Vasco Ribeiro (Universidade do Porto), e incluiu a apresentação de duas
publicações: do último número da revista "Media & Jornalismo", subordinada ao
tema "Corrupção Política, Media e Democracia" e do mais recente livro de
Vasco Ribeiro, intitulado "Os Bastidores do Poder  Como os Spin doctors,
Políticos e Jornalistas Moldam a Opinião Pública Portuguesa".
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A crise dos refugiados e a educação para os média
O CECS promoveu uma sessão sobre a crise dos refugiados e o papel dos
média, numa iniciativa sintonizada com a movimentação no mesmo sentido, em
curso na Universidade do Minho.
A sessão, realizada na sala de reuniões do ICS, no Campus de Gualtar (Braga),
da parte da tarde, inseriuse nas atividades do Seminário Permanente de
Educação para os Media do CECS. Em foco esteve o papel dos média e das
imagens na cobertura e compreensão deste grave problema que, afetando em
primeiro lugar os milhões de vítimas, desafia os fundamentos e as políticas das
nossas sociedades. 
A proposta ia no sentido de que, que cada participante, levasse algum material
(uma imagem, um vídeo, um texto, um gráfico…) que colocasse algum aspeto
relevante para o entendimento do que se está a passar e, a partir do debate,
poder ser inspirador da ação.
O Seminário permanente de Educação para os Media discutiu as problemáticas
da literacia e educação para os media, abordadas predominantemente de um
ponto de vista comunicacional. A iniciativa que reúne investigadores que direta
ou indiretamente trabalham vertentes desta área, e nomeadamente os
doutorandos, constitui um espaço aberto a todos os investigadores do CECS ou
exteriores a ele, que entendam que o seminário pode ser relevante para as
respetivas pesquisas.
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Jessica de Menezes Nogueira
Desenvolve uma investigação, no quadro do CECS, integrada no seu
Doutoramento Sanduíche com a Universidade Federal do Rio de Janeiro
(Brasil)  Escola de Enfermagem Anna Nery, entre outubro de 2015 e abril de
2016, sendo orientada pela investigadora Alice Delerue Matos, assente em
projetos na área do envelhecimento, com destaque para o projeto SHARE
Survey of Health, Ageing, and Retirement in Europe.
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Mariola Norte Navarro
Mariola Norte Navarro é doutoranda em Comunicação na Universidade de Vigo
(Espanha), encontrase na Universidade do Minho a realizar um estágio breve.
Durante um mês (entre setembro e outubro de 2015), está a desenvolver
trabalho sob orientação da investigadora Anabela Carvalho. O seu projeto
centrase no tratamento da mudança global nos meios de comunicação.

Mais informações: http://mariolanorte.branded.me/
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Mónica Marino de Carvalho
Mónica Marino de Carvalho encontrase a desenvolver um projeto de pós
doutoramento no CECS intitulado "CIRIS  Comunicação do Risco Industrial em
Portugal", desde 1 de Maio de 2015, financiado pela Fundação para a Ciência e
Tecnologia e com orientação da investigadora Anabela Carvalho.
Mónica Carvalho é Doutorada em Comunicação e Cultura pela Universidade
Federal do Rio de Janeiro e trabalha desde 2008 em Portugal como
investigadora. Para além da comunicação do risco, tem trabalhado desde 1999
no campo da comunicação da ciência e da comunicação em saúde.
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