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Professora Helena Sousa selecionada para o Council of Europe Committee
of Experts on media pluralism and transparency of media ownership
Helena Sousa, Professora Catedrática do
Departamento de Ciências da Comunicação
e Presidente do Instituto de Ciências Sociais
da Universidade do Minho, e investigadora
integrada do CECS, onde coordena o Grupo
Comunicação, Organizações e Dinâmicas
Sociais, é uma das seis personalidades
selecionadas pelo Conselho da Europa para
integrar o ‘Committee of experts on media
pluralism and transparency of media
ownership' na qualidade de ‘especialista
independente'. O Comité estabelecido pelo
Conselho de Ministros do Conselho da
Europa, ao abrigo da resolução CM/Res(2011)24 sobre Comissões
intergovernamentais e órgãos subordinados, é composto por sete
individualidades representantes dos Estados Membros do Conselho da Europa e
por seis especialistas independentes.
Mais >

No dia 18 de dezembro (14h00), no ICS (UMinho)
João Manuel das Neves Moreira Cruz: novo doutor em Ciências da
Comunicação
João Manuel das Neves Moreira Cruz
defendeu, no dia 18 de dezembro (14h00), na
sala de atos do ICS (UMinho), provas de
Doutoramento em Ciências da Comunicação.
A tese, intitulada "Transição em Portugal
para uma sociedade em rede: estudo das
desigualdades no acesso à informação" foi
autoproposta pelo candidato.
Mais >

No dia 16 de dezembro (14h30), no CP2 (UMinho)
Liliana Tavares de Oliveira: nova doutora em Ciências de Comunicação
Liliana Tavares de Oliveira defendeu, no dia 16 de dezembro (14h30), no
auditório B2 do CP2(UMinho), provas de Doutoramento em Ciências de
Comunicação. A tese, intitulada "As universidades e a participação pública em
ciência. Perceções e práticas de cientistas, profissionais de comunicação e
cidadãos em Portugal e Espanha", tem orientação de Anabela Carvalho
(professora associada do DCC/CECS, ICSUMinho) e de Ana Cuevas Badallo
(professora titular do Departamento de Filosofia, Lógica e Estética, Faculdade
de Filosofia, Universidade de Salamanca de Salamanca).
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Mais >

No dia 15 de dezembro (14h00), no ICS (UMinho)
Paulo Cezar Lepetri de Carvalho: novo doutor em Ciências da
Comunicação
Paulo Cezar Lepetri de Carvalho defendeu,
no dia 15 de dezembro (14h00), na sala de
atos do ICSUMinho (Braga), provas de
Doutoramento em Ciências da
Comunicação. A tese, intitulada "A
Radiodifusão no Brasil e em Portugal e a
invasão dos brasucas: uma nova
linguagem", tem orientação de Moisés de
Lemos Martins (CECS/UMinho) e de José
Paquete de Oliveira (ISCTE).

Mais >

Revista "Comunicação e Sociedade" passa a integrar mais duas bases de
dados internacionais
Desde este mês, a revista "Comunicação e
Sociedade", uma das publicações do
CECS, editada desde 1999, passa a constar
em mais duas bases de dados relativas a
publicações científicas internacionais.
Tratase da "Elektronischen
Zeitschriftenbibliothek"  coordenada pela
Universidade de Regensburg, na Alemanha,
apoiada pelo Ministério da Educação e Ciência do governo alemão, através uma
biblioteca virtual que integra já 611 instituições. A revista está agora também
incluída no "JournalTOC's", da Universidade HeriotWatt, na Escócia, criada em
2009 e que agrega mais de 27 mil publicações internacionais.
Pretendese com a integração em diferentes sistemas de informação científica
contribuir para uma maior visibilidade da revista "Comunicação e Sociedade".
Mais >

Número especial sobre "Serviço Público de Média e Participação" com
chamada de artigos aberta até 29 de fevereiro de 2016
Está aberta até 29 de fevereiro de 2016 a
chamada de artigos para um número
especial sobre "Serviço Público de Média e
Participação", da Revista "Comunição e Sociedade". O volume, será editado por
Luís António Santos (CECSUMinho) e Nelia del Bianco (Faculdade de
Comunicação, Universidade de Brasília, Brasil).

Mais >

"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 o 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.

Mais >

http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/publicacoes.asp?startAt=2&categoryID=1121&newsID=5369
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/publicacoes.asp?startAt=2&categoryID=1121&newsID=5365
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/publicacoes.asp?startAt=2&categoryID=1121&newsID=5389
http://www.comunicacao.uminho.pt/upload/docs/cecs/xc&s_especial_spmedia_calls.pdf
http://www.comunicacao.uminho.pt/upload/docs/cecs/xCFP_C&S_29_PT_EN.pdf


Envio de resumos para eBook sobre "Comunicação e Política: tempos,
contextos e desafios" até 31 de janeiro de 2016
Esstá aberto até ao próximo dia 31 de
janeiro de 2016, o período de envio de
resumos para a publicação de um eBook
sobre "Comunicação e Política: tempos,
contextos e desafios". O livro decorre de
um seminário realizado na Universidade do
Minho, em outubro deste ano, sobre
comunicação e política, terá edição do CECS e organização de Ana Moreira,
Emília Araújo e Helena Sousa. Pretendese reunir nesta publicação artigos
inéditos de reflexão teórica e análise empírica provenientes de várias áreas
disciplinares e que problematizem, de forma separada ou conjunta, os conceitos
de comunicação, política e tempo, numa perspetiva crítica. O eBook tem data
de publicação agendada para novembro de 2016.
Mais >

Nos dias 27 e 28 de janeiro de 2016, em Londres
Conferência internacional: Lutas de libertação, a "queda do império" e o
nascimento [em imagens] das nações africanas
Realizase nos dias 27 e 28 de janeiro, em
Londres, a conferência internacional "Lutas
de libertação, a 'queda do império' e o
nascimento [em imagens] das nações
africanas". O evento, que vai decorrer no
Centre for Film Aesthetics and Cultures,
University of Reading (no dia 27), e no
Camões Centre for Portuguese Language
and Culture, King's College of London(no dia 28), é coordenado pela
investigadora do CECS, Maria do Carmo Piçarra. Toda a informação:
alephconferencia@gmail.com

No dia 28 de janeiro de 2016, na UMinho
Colóquio Internacional de Mediação Social  Mediadores Sociais na
Europa: Formação e Profissionalização
Realizase no dia 28 de janeiro de 2016, no
Instituto de Educação (UMinhoBraga), o
Colóquio Internacional de Mediação Social 
'Mediadores Sociais na Europa: Formação e
Profissionalização', que contará com a participação dos diferentes
intervenientes no projeto europeu 'ArleKin', coordenado em Portugal pela
investigadora Ana Maria Silva (CECS).
Mais >

No âmbito do projeto europeu EMel  'EMedia Education Lab'
Formação em Educação para os Média com inscrições abertas
No âmbito do projeto europeu EMel  'E
Media Education Lab' (projeto assente em
Portugal no CECS, sob coordenação da
investigadora Sara Pereira), vão ser
dinamizados, na Universidade do Minho,
dois cenários de formação. Um, intitulado "Compreender o mundo atual"; e outro
"Usos dos media e audiências no ambiente digital", sendo ambos destinados a
professores e a professores bibliotecários. O primeiro decorrerá nos meses de
fevereiro e março e o segundo nos meses de abril e maio.
Mais >

Revista eletrónica associada ao GT de Cultura Visual da SOPCOM
"Vista": prazo de submissão de propostas de artigos até 29 de fevereiro de
2016
A "Vista", publicação semestral na área das
Ciências da Comunicação e no domínio dos
estudos da imagem, acaba de lançar a sua
primeira chamada de trabalhos, dedicada ao tema das políticas do olhar, e cujo
prazo de submissão de propostas de artigos está agendado para o próximo dia
29 de fevereiro de 2016. Criada este ano pelo Grupo de Trabalho de Cultura
Visual da Associação Portuguesa de Ciências da Comunicação (SOPCOM), a
que estão associados vários investigadores do CECS, a "Vista" é uma revista
eletrónica que pretende promover o debate  transdisciplinar em torno dos
processos de mediação visual da cultura.
Mais >
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Realizase de 7 a 9 de setembro de 2016, na UMinho (Braga)
3ª conferência da IRAHSSE: "Teaching time and space in History and
Social Sciences"
Realizase de 7 a 9 de setembro de 2016,
na UMinho (Braga), a 3ª conferência da
IRAHSSE: "Teaching time and space in History and Social Sciences", que se
realiza de 7 a 9 de setembro de 2016, na Universidade do Minho, em Braga, em
cuja comissão organizadora estão associados investigadores do CECS. O
evento, que decorrerá sob o tema "Teaching time and space in History and
Social Sciences", é organizado pela International Research Association for
History and Social Sciences Education (IRAHSSE), tem por objetivo refletir
sobre a dimensão epistemológica dos conceitos de tempo e espaço em história
e ciências sociais da educação.
Mais >

Listas encabeçadas pela Professora Helena Sousa vencem eleições para o
ICS
As listas encabeçadas pela Professora
Helena Sousa, investigadora do CECS,
venceram as eleições para o ICS (Conselho
do Instituto e Conselho Científico), que se
realizaram no dia 9 de dezembro. A
professora Helena Sousa deverá ser eleita
na primeira reunião do Conselho do
Instituto. 
Ao sufrágio, apresentaramse listas únicas,
ambas encabeçadas pela Professora
Helena Sousa: uma de candidatos para os
representantes dos professores e
investigadores ao Conselho do Instituto de Ciências Sociais da Universidade do
Minho (que obteve 35 votos, 76,1%), e outra de candidatos para os
representantes dos professores e investigadores ao Conselho Científico do
Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho (que obteve 35 votos,
77,8%).
A professora Helena Sousa é investigadora integrada do CECS, onde coordena
o Grupo de investigação 'Comunicação, Organizações e Dinâmicas Sociais'.
Mais >

No dia 1 de dezembro
Catarina Sales deu seminário sobre "Mobilidade Espacial  Do Paradigma
à Cultura"
No âmbito da unidade curricular de
Sociologia da Cultura, do Mestrado em
Comunicação, Arte e Cultura, a que o CECS
está associado, realizouse no dia 1 de
dezembro (18h00), na sala de atos do
Instituto de Ciências Sociais (Campus de
Gualtar), o  seminário "Mobilidade Espacial 
do paradigma à cultura", com Catarina
Sales, professora na Universidade da Beira Interior e investigadora do CIES
IUL. A investigadora tem desenvolvido investigação na área das mobilidades,
explorando o uso de técnicas diversas, incluindo fotografia e documentário.
Mais >

"Mobilidades, Media(ções) e Cultura"
Revista "Comunicação e Sociedade" nº 28 já está disponível
Está disponível, em formato
exclusivamente digital e de acesso livre, a
revista "Comunicação e Sociedade" nº28,
que é editada pelo CECSCentro de Estudos
de Comunicação e Sociedade (UMinho).
Este número temático, dedicado às
"Mobilidades, Media(ções) e Cultura", é
bilingue (português e inglês) e tem
coordenação de Emília Araújo (CECS),
Denise Cogo (Escola Superior de
Propaganda e MarketingSão Paulo, Brasil)
e Manuel Pinto (CECS).

Mais >
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Da autoria de Sandra Marinho
eBook "Jornalismo e Formação em Mudança: modelos e construções na
análise do caso português"
Está disponível, em acesso livre, o eBook
"Jornalismo e Formação em Mudança:
modelos e construções na análise do caso
português", da autoria de Sandra Marinho. A
obra, editada pelo CECS da Universidade do
Minho, tem por base a dissertação de
Doutoramento terminada em setembro de
2011 e defendida na Universidade do Minho,
sob a orientação de Manuel Pinto, professor
Departamento de Ciências da Comunicação
desta Universidade.
Mais >

Da autoria de Manuel Pinto, Sara Pereira e Maria José Brites
eBook "Os media e a crise dos refugiados"
Está disponível, em acesso livre, o eBook "Os media e a crise dos refugiados",
que é organizado por Manuel Pinto, Sara Pereira e Maria José Brites. Tratase
de uma agenda de atividades lançada no dia 18 de dezembro, que foi
consagrado em 2000 pela Assembleia Geral das Nações Unidas ao Dia
Internacional das Migrações, ou Dia Internacional do Migrante. Esta foi, assim,
a forma encontrada para a publicação estar associada à efeméride.
Mais >

Notícias do CECS nos média

Mais >

Atividades dos investigadores do CECS
Em todas as edições da newsletter são listadas as atividades dos
investigadores do CECS. Neste número destacamos as atividades dos
seguintes investigadores: Adriana Brambilla, Anabela Carvalho, Ana Duarte
Melo, Carla Cerqueira, Evandro Oliveira, Inês Amaral, José Manuel Pelaez
Ropero, Mariana Lameiras, Maria José Brites, Paula Lobo, Paula Lopes, Sara
Balonas e Teresa Ruão.
Mais >

Revistas de Acesso Livre

Mais >

Ficha Técnica:
Diretor: Moisés de Lemos Martins
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Diretoresadjuntos: Luís António Santos e Rita Ribeiro
Editorexecutivo: Vítor de Sousa
Colaboram neste número: Alberto Sá, Ana Maria Silva, Emília Rodrigues
Araújo, Fábio Ribeiro, Luís António Santos, Maria da Luz Correia, Maria do
Carmo Piçarra, Marta Barbosa, Ricardina Magalhães, Rosa Cabecinhas e Sara
Pereira.

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
W http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/
F Facebook
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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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Professora Helena Sousa selecionada para o Council of
Europe Committee of Experts on media pluralism and
transparency of media ownership
Helena Sousa, Professora Catedrática do Departamento de Ciências da
Comunicação e Presidente do Instituto de Ciências Sociais da Universidade do
Minho, e investigadora integrada do CECS, onde coordena o Grupo
Comunicação, Organizações e Dinâmicas Sociais, foi uma das seis
personalidades selecionadas pelo Conselho da Europa para integrar o
‘Committee of experts on media pluralism and transparency of media ownership'
na qualidade de ‘especialista independente'. O Comité estabelecido pelo
Conselho de Ministros do Conselho da Europa, ao abrigo da resolução
CM/Res(2011)24 sobre Comissões intergovernamentais e órgãos subordinados,
é composto por sete individualidades representantes dos Estados Membros do
Conselho da Europa e por seis especialistas independentes.

Com o início dos trabalhos marcados para janeiro de 2016, o Comité irá, nos
próximos dois anos, estudar as melhores práticas políticas dos Estados
membros do Conselho da Europa relativas à defesa e à promoção do pluralismo
mediático, da transparência da propriedade dos meios de comunicação social,
da diversidade de conteúdos mediáticos, da inclusão nos meios de
comunicação de serviço público e da igualdade de género na cobertura de
campanhas eleitorais.

Tendo por base as normas europeias e a jurisprudência relevante do Tribunal
Europeu dos Direitos Humanos, o Comité vai preparar propostas de definição de
normas sobre o pluralismo dos meios e a transparência da propriedade e vai
ainda analisar os princípios e as regras relativas à cobertura mediática das
eleições e o uso da Internet.

A Professora Helena Sousa é Editora do European Journal of Communication,
VicePresidente do Conselho Científico para as Ciências Sociais e
Humanidades da FCT e Full Member do EuroMedia Research Group.

Imprimir Partilhar Voltar

— Início
— Ensino
— Investigação
— Departamento

Departamento de
Ciências da Comunicação

Universidade do Minho
Campus de Gualtar
4710057 Braga  Portugal

T + 351 253 60 42 14
F + 351 253 60 46 97
E seccicom@ics.uminho.pt
W www.comunicacao.uminho.pt

Centro de Estudos 
de Comunicação e Sociedade

Universidade do Minho
Campus de Gualtar
4710057 Braga  Portugal

T + 351 253 60 46 95
F + 351 253 60 46 97
E cecs@ics.uminho.pt
W www.comunicacao.uminho.pt/cecs/

Instituto de 
Ciências Sociais

Universidade do Minho
Campus de Gualtar
4710057 Braga  Portugal

T + 351 253 60 42 80
F + 351 253 60 46 97
E sec@ics.uminho.pt
W www.ics.uminho.pt

http://www.comunicacao.uminho.pt/
http://www.comunicacao.uminho.pt/
http://www.comunicacao.uminho.pt/ensino/
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/
http://www.comunicacao.uminho.pt/dcc/
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/lingua.asp?linguaID=40&linguaAuxID=EN
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/content.asp?startAt=2&categoryID=611
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/content.asp?startAt=2&categoryID=671
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/content.asp?startAt=2&categoryID=612
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/publicacoes.asp?startAt=2&categoryID=1028
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/content.asp?startAt=2&categoryID=936
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/content.asp?startAt=2&categoryID=1080
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/content.asp?startAt=2&categoryID=613
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/content.asp?startAt=2&categoryID=614
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/publicacoes.asp?startAt=2&categoryID=1149
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/content.asp?startAt=2&categoryID=615
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/content.asp?startAt=2&categoryID=680
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/content.asp?startAt=2&categoryID=616
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/content.asp?startAt=2&categoryID=617
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/content.asp?startAt=2&categoryID=682
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/content.asp?startAt=2&categoryID=915
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/publicacoes.asp?startAt=2&categoryID=949
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/content.asp?startAt=2&categoryID=956
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/content.asp?startAt=2&categoryID=953
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/publicacoes.asp?startAt=2&categoryID=1141
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/content.asp?startAt=2&categoryID=1135
http://www.comunicacao.uminho.pt/upload/imgs/newsletter2015/hsousa_sepia.jpg
javascript:;
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/index.asp
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/content.asp?startAt=3&categoryID=682
javascript:history.back(-1);
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/print_popup.asp?startAt=2&categoryID=1121&newsID=5395
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&username=xa-4c3446b42a7edf39
javascript:history.back(-1);
http://www.comunicacao.uminho.pt/
http://www.comunicacao.uminho.pt/ensino/
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/
http://www.comunicacao.uminho.pt/dcc/
mailto:sec-cicom@ics.uminho.pt
http://www.comunicacao.uminho.pt/
mailto:cecs@ics.uminho.pt
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/cecs/
mailto:sec@ics.uminho.pt
http://www.ics.uminho.pt/


Ciências da Comunicação Início  |  Ensino  |  Investigação
 |  Departamento

PT / EN

Sobre o CECS

Grupos de Investigação

Investigadores

Investigadores Visitantes

Observatórios

Laboratórios

Projetos

Publicações

Patentes

Parcerias

Internacionalização

PósGraduações

Destaques

Eventos

Comissão Externa
Permanente de
Aconselhamento Científico
(CEPAC)

Newsletter

Clipping

Revistas Open Access

Depósitos mensais no
RepositoriUM

Semana do Acesso Aberto
2015

Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade

1 2 3

Home Eventos 2015

Voltar

João Manuel das Neves Moreira Cruz: novo doutor em
Ciências da Comunicação
João Manuel das Neves Moreira Cruz defendeu provas de Doutoramento em
Ciências da Comunicação, no dia 18 de dezembro (14h00), na sala de atos do
ICS (UMinho). A tese, intitulada "Transição em Portugal para uma sociedade em
rede: estudo das desigualdades no acesso à informação" foi autoproposta pelo
candidato
O júri, que foi presidido por Helena Sousa, presidente do ICS, em representação
do reitor da UMinho, foi constituído por Manuel Pinto, professor catedrático do
Departamento de Ciências da Comunicação/CECS, ICSUMinho, Cristina Ponte,
professora associada com agregação do Departamento de Ciências da
Comunicação da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade
Nopva de Lisboa, Sara Pereira, professora associada do Departamento de
Ciências da Comunicação/CECS, ICSUMinho, Rita Espanha, professora
auxiliar do Departamento de Sociologia da Escola de Sociologia e Políticas
Públicas do Instituto Universitário de Lisboa, e Elsa Costa e Silva, professora
auxiliar do Departamento de Ciências da Comunicação da ICSUMinho.
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Liliana Tavares de Oliveira: nova doutora em Ciências de
Comunicação
Liliana Tavares de Oliveira defendeu, no dia 16 de dezembro (14h00), na sala de
atos do ICS (UMinho), provas de Doutoramento em Ciências de Comunicação.
A tese, intitulada "As universidades e a participação pública em ciência.
Perceções e práticas de cientistas, profissionais de comunicação e cidadãos
em Portugal e Espanha", tem orientação de Anabela Carvalho (professora
associada do DCC/CECS, ICSUMinho) e de Ana Cuevas Badallo (professora
titular do Departamento de Filosofia, Lógica e Estética, Faculdade de Filosofia,
Universidade de Salamanca de Salamanca).
O júri, que foi presidido por Manuel Pinto, professor catedrático do
Departamento de Ciências da Comunicação da UMinho, em representação
da presidente do ICS, professora Helena Sousa (em representação do reitor da
UMinho), foi composto por Maria Eduarda Barroso Gonçalves, professora
catedrática no Departamento de Economia Política, ISCTEIUL, Miguel Ángel
Quintanilla Fisac, professor catedrático no Departamento de Filosofia, Lógica e
Estética, Faculdade de Filosofia, Universidade de Salamanca, José Manuel
Pereira Azevedo, professor associado no Departamento de Sociologia da
Universidade do Porto, Ana Isabel Oliveira Delicado, investigadora auxiliar no
Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, para além das
orientadoras.
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Paulo Cezar Lepetri de Carvalho: novo doutor em Ciências
da Comunicação
Paulo Cezar Lepetri de Carvalho defendeu, no dia 15 de dezembro (14h00), na
sala de atos do ICSUMinho (Braga), provas de Doutoramento em Ciências da
Comunicação. A tese, intitulada "A Radiodifusão no Brasil e em Portugal e a
invasão dos brasucas: uma nova linguagem", teve orientação de Moisés de
Lemos Martins (CECS/UMinho), sendo coorientada por José Paquete de Oliveira
(ISCTE)
O júri, que foi presidido por Helena Sousa, presidente do ICS, em representação
do reitor da UMinho, foi composto por Adelino Gomes, professor associado do
Departamento de Ciências da Comunicação da Universidade Autónoma de
Lisboa, Rogério Santos, professor associado da Faculdade de Ciências Sociais
e Humanas da Universidade Católica Portuguesa, Paula Cordeiro, professora
auxiliar do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de
Lisboa, Luís António Santos, professor auxiliar do Departamento de Ciências da
Comunicação/CECS, ICSUniversidade do Minho, para além do orientador.
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Revista “Comunicação e Sociedade” passa a integrar mais
duas bases de dados internacionais
Desde este mês, a revista "Comunicação e Sociedade", uma das publicações
do CECS, editada desde 1999, passa a constar em mais duas bases de dados
relativas a publicações científicas internacionais. Tratase da "Elektronischen
Zeitschriftenbibliothek"  coordenada pela Universidade de Regensburg, na
Alemanha, apoiada pelo Ministério da Educação e Ciência do governo alemão,
através uma biblioteca virtual que integra já 611 instituições. A revista está
agora também incluída no "JournalTOC's", da Universidade HeriotWatt, na
Escócia, criada em 2009 e que agrega mais de 27 mil publicações
internacionais.
Pretendese com a integração em diferentes sistemas de informação científica
contribuir para uma maior visibilidade da revista "Comunicação e Sociedade".
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[Chamada publicada em Português e em Inglês – ver adiante] 
 
Chamada de artigos: Revista “Comunicação e Sociedade”, número especial  
 
Tema: Serviço Público de Média e Participação 

 
Editores:  

Luís António Santos (lsantos@ics.uminho.pt) - Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade 
(CECS), Universidade do Minho, Portugal  
Nelia del Bianco (neliadelbianco@gmail.com) - Faculdade de Comunicação, Universidade de 
Brasília, Brasil 
 
 

Apresentação do tema:  

Com uma tradição de várias décadas, decorrente do próprio paradigma de desenvolvimento dos 

meios audiovisuais na Europa, o Serviço Público de Média está longe de ser coisa do passado ou 

deste continente exclusivamente. No contexto de experiências muito diversas, o sistema de 

comunicação pública tem sido objeto de intensos debates, centrados tanto na sua missão e 

pertinência como nos modelos de financiamento que lhe estão subjacentes. Historicamente 

conotado com a ideia de um “bem público”, com obrigações ao nível da acessibilidade dos 

cidadãos, da diversidade de conteúdos e da promoção de valores culturais, o serviço público de 

rádio e de televisão ultrapassa hoje claramente o espectro da radiodifusão. Extensível ao espaço 

das plataformas digitais, o conceito arrasta-se para a Internet, abrindo-se cada vez mais a novos 

formatos e novos canais de interação.   

 

O novo quadro tecnológico, assente na diversificação de suportes de recepção, reclama o 

desenvolvimento de políticas de comunicação mais orientadas para o envolvimento das 

audiências. Neste cenário, a missão de Serviço Público de Média parece ser indissociável dos 

mecanismos de fomento à participação do público, tanto na própria dinâmica dos meios como 

também, através deles, na gestão da vida coletiva. Participação e cidadania são, assim, duas 

chaves inevitáveis para reequacionar o papel dos meios de comunicação de Serviço Público, num 

tempo que não se define mais pela necessidade de garantir o mínimo, mas sobretudo de 

constituir a alternativa de referência. 

 



Organizado no âmbito do projeto “Políticas de comunicação, radiodifusão pública e cidadania: 

subsídios para o desenvolvimento sociocultural em Portugal e no Brasil”, financiado pela FCT 

(Portugal) e pela CAPES (Brasil), este número especial da revista Comunicação & Sociedade é 

dedicado à problematização do conceito de Serviço Público de Média e aos novos desafios criados 

pela constante inovação tecnológica, especialmente no que concerne à comunicação participativa. 

Compreendida como uma obrigação inerente à função dos órgãos de Serviço Público, a promoção 

da participação é hoje encarada como um pressuposto do desenvolvimento social e cultural e, 

concomitantemente, da emancipação das comunidades.  

 

Editado em parceria pelo Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do 

Minho e pela Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília, as entidades promotoras 

deste projeto, este número especial convida à submissão de propostas de textos originais que se 

enquadrem nos seguintes domínios: redefinição do Serviço Público de Média em contexto digital; 

novos formatos de participação dos públicos; regulação e financiamento da missão de Serviço 

Público; tecnologia e inovação; perceções e representações do Serviço Público de Média e das 

suas ofertas digitais; Serviço Público e desenvolvimento das comunidades; Serviço Público e 

identidade; Serviço Público e literacia mediática.  

 

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Comunicação & Sociedade é uma revista indexada arbitrada por pares e opera num processo de 
dupla revisão cega: http://revistacomsoc.pt/index.php/comsoc/about 
 
Os trabalhos submetidos devem obedecer a um princípio de originalidade, não podendo ter sido 
publicados na íntegra ou em parte noutras revistas ou obras científicas. Os originais serão 
distribuídos por revisores (dois para cada trabalho) que os avaliarão de acordo com a qualidade 
académica, originalidade e relevância para os objetivos e âmbito da temática desta edição da 
revista.  
 
Comunicação & Sociedade é uma revista bilingue, que publica todos os textos em Português e em 
Inglês, embora no momento da submissão e até comunicação de aceitação para publicação os 
autores possam submeter os seus trabalhos em apenas uma destas línguas. A revista aceita 
textos que resultem de trabalhos de investigação fundamental e/ou aplicada, ensaios e recensões 
de obras académicas dedicadas ao tema do número em questão.  
 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 
Submissão: 
Os originais deverão ser enviados em formato Word para cecs@ics.uminho.pt com conhecimento 
(cc) para os coordenadores do número: Luís António Santos (lsantos@ics.uminho.pt) e Nelia del 



Bianco (neliadelbianco@gmail.com). No ASSUNTO da mensagem, os autores deverão escrever: 
Comunicação e Sociedade – número especial.  
 
 
Regras editoriais: 
As normas de citação deverão ser consultadas no Manual de Publicações do CECS, disponível em 
http://www.comunicacao.uminho.pt/upload/docs/cecs/manual_de_publicacao_v1.pdf] 
 
 
Línguas:  
Português e Inglês. A tradução para a segunda língua é da responsabilidade dos autores, podendo 
a sua entrega ser feita apenas após a confirmação de aceitação para publicação.  
 
 
Datas importantes: 
Data limite de submissão: 29 de fevereiro de 2016  
Comunicação de aceitação: 15 de abril de 2016 
Data limite para envio da versão traduzida: 15 de junho de 2016  

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



 
 
Call for papers – Comunicação & Sociedade, special issue 

 

Theme: Public Service Broadcasting and Participation   

 

Volume editors:  

Luís António Santos (lsantos@ics.uminho.pt) - Communication and Society Research Centre  
(CECS), University of Minho, Portugal  
Nelia del Bianco (neliadelbianco@gmail.com) - Communication Faculty, University of Brasília, 
Brazil 
 
 

Introduction: 

Emerging from a long tradition which helped to shape the European audiovisual landscape, Public 

Service Media (PSM) is far from being both a surpassed and geographically limited reality. Indeed 

the diversity of worldwide experiences and its centrality has maintained an ongoing intense debate 

on its mission, relevance, and financing strategies. Historically attached to the notion of ‘public 

good’ and to specific commitments in areas like citizenship participation, content diversity, and 

cultural values promotion, PSM’s scope of action now far extends beyond the traditional 

boundaries of radio and television broadcasting. The political proposal and concept have been 

transported to new digital platforms expanding into new formats and interaction channels. 

The development of communication policies and strategies focused on audience participation and 

involvement is particularly challenging for PSM in the current technologically diversified media 

environment. Its mission is however increasingly attached to the promotion of participation 

mechanisms in its internal management, production outputs, and also societal role. Participation 

and Citizenship became key to PSM in mediatic settings where being a reference became more 

relevant than being the minimum standard. 

Promoted under the scope of an FCT (Portugal) and CAPES (Brazil) financed project, 

“Communication policies, Public Broadcasting and Citizenship: contributions to socio-cultural 

development in Portugal and Brazil”, this Special Issue of Comunicação & Sociedade is focused on  

discussing Public Service Media’s current challenges, particularly those related to participatory 

initiatives. Perceived as a PSM obligation the promotion of participation is seen as a pre-requist for 

social and cultural development and community emancipation. 



 

Jointly edited by the Communication and Society Research Centre of University of Minho and by 

the Communication Faculty of University of Brasília, this Special Issue asks for submission 

proposals of original texts centred on the following topics: the redefinition of Public Service Media 

in a digital context; new public participation formats; financing and regulation of the Public Service 

mission; technology and innovation; perceptions and representations of Public Service Media and 

its digital production; Public Service Media and community development; Public Service Media and 

media literacy. 

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

Comunicação & Sociedade is an indexed double blind peer-review journal: 
http://revistacomsoc.pt/index.php/comsoc/about 
 
Submissions, which must be original, will be reviewed according to academic originality, solidity, 
and specific topic relevance. 
 
Comunicação & Sociedade is a bi-lingual journal, publishing all papers in Portuguese and English. 
Submissions can however be made in either language (translation will be requested only of 
accepted papers). 
The journal will accept academic work resulting from fundamental and/or applied research, 
essays, and reviews of relevant publications for the proposed theme. 
 
 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 
Submission guidelines: 
 
Original papers must be sent in Word format to cecs@ics.uminho.pt and to the volume 
coordinators: Luís António Santos (lsantos@ics.uminho.pt) e Nelia del Bianco 
(neliadelbianco@gmail.com). In the email subject, authors should write “Comunicação & 
Sociedade – special issue”.  
 
 
Editorial rules: 
The style guidelines are set in the Publications Handbook 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 authors are expected to 
provide the translation into the second language. 



 
 
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. 



 
 

 

EBOOK 
Comunicação e Política 

Tempos, Contextos e Desafios 
 

 

 

No seguimento do seminário realizado na Universidade do Minho, em Outubro de 2015, sobre 

comunicação e política, apelamos ao envio de propostas de textos para 

integrar o ebook  “Comunicação e Política: tempos, contextos e desafios". 

 

A edição é do Centro de Estudo de Comunicação e Sociedade (CECS) da Universidade do Minho, 

organizado por Ana Moreira, Emília Araújo e Helena Sousa. 

 

Este ebook tem como objetivo reunir artigos inéditos de reflexão teórica e análise empírica 

provenientes de várias áreas disciplinares e que problematizem, de forma separada ou conjunta, os 

conceitos de comunicação, política e tempo, numa perspetiva crítica.  

 



  

 
 

Submissão:  

Os originais deverão ser enviados em formato Word para comunica.politica2016@gmail.com.  

 

Línguas:  
Português e Espanhol. 
 

Datas importantes: 

31 de Janeiro de 2016: Resumo alargado da proposta  

(mínimo de 2000 carateres, incluindo espaços, segundo as normas de referenciação/formatação do

 CECS, consultar 

em: http://www.comunicacao.uminho.pt/upload/docs/cecs/manual_de_publicacao_v1.pdf) 

Pedimos aos interessados o envio de uma breve nota biográfica. 

29 Fevereiro de 2016: Comunicação de aceitação aos autores 

30 Abril de 2016: Envio de propostas finais  

(até 50000 carateres incluindo espaços, em conformidade com as normas de 

referenciação/formatação usadas do CECS, consultar em: 

http://www.comunicacao.uminho.pt/upload/docs/cecs/manual_de_publicacao_v1.pdf) 

27 de Maio 2016: Comunicação final de aceitação aos autores 

20 de Junho 2016: Envio dos textos finais 

Finais de Novembro de 2016: Divulgação do ebook. 
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Colóquio Internacional de Mediação Social 

Mediadores Sociais na Europa: Formação e Profissionalização 
28. Janeiro. 2016

Instituto de Educação – Universidade do Minho
Campus de Gualtar – BRAGA

 
Este Colóquio  inserese num projeto europeu   Arlekin (http://www.arlekineu.fr/wakka.php?wiki=ArleKinPt)  e
tem como objetivos: 
 
 Divulgar práticas de intervenção e formação dos Mediadores Sociais a nível europeu; 
 Dar visibilidade a um modo inovador de intervenção social, importante para enfrentar os novos desafios da
coesão social nas sociedades europeias contemporâneas; 
 Favorecer a comunicação entre os atores que trabalham em Mediação Social:  investigadores, formadores,
mediadores e associações de mediadores, entre outros. 
 
A mediação social constitui uma prática socioprofissional em expansão nos últimos anos. Este Colóquio visa
dar  visibilidade  e  fortalecer  a  investigação  e  a  intervenção  desenvolvida  no  campo  da  Mediação  Social,
propiciar espaços de diálogo, possibilitar a troca de experiências e o debate crítico construtivo.  
 
Está aberto à participação de  todos e convida em especial os que queiram partilhar, conhecer e  intervir no
campo da Mediação Social: profissionais, estudantes e investigadores.  
 
O  Colóquio  conta  com  a  participação  dos  diferentes  intervenientes  no  projeto  ArleKin  (http://www.arlekin
eu.fr/wakka.php?wiki=ArleKinPt), investigadores, mediadores e organismos de mediação e intervenção social. 
 
As línguas de trabalho são o português e o francês com tradução simultânea. 
 
Organização: Projeto Arlekin – parceiro português: Universidade do Minho 
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 e-Media Education Lab: 
um laboratório online para o 

desenvolvimento de competências de 
literacia mediática de professores em 

serviço e em formação inicial.

Um Projeto Europeu 
cofinanciado pela UE para 
desenvolver um centro de recursos 
online inovador para formar 
professores em Educação para os
Media.

www.e-mediaeducationlab.eu

CONSÓRC IO  e-M ELoBJETIVOS  PR INC IPA IS

Média Animation asbl (BE)
Coordenadora do projeto
www.media-animation.be

Institut des Hautes Études 
de Communications Sociales
IHECS (BE)
www.ihecs.be

Tampereen Yliopisto – UTA (FIN)
www.uta.fi

Centre de Liaison de 
l’Enseignement et des Médias 
d’Information – CLEMI (FR)
www.clemi.org

Università degli Studi 
Firenze – UNIFI (IT)
www.unifi.it

Universidade do Minho (PT)
www.uminho.pt

UCL – Institute of Education (UK)
www.ioe.ac.uk

O  Projeto Europeu e-MEL pretende:

•  Mapear as competências de literacia para os media 
dos professores, para identificar necessidades e 
soluções;

•  Implementar uma metodologia participativa cen-
trada nos utilizadores, envolvendo a formação de 
professores ao longo de todo o processo;

•  Desenvolver métodos e cenários inovadores de 
formação que permitam aos professores o desen-
volvimento de competências de literacia mediática;

•  Criar um ambiente online (e-lab) para formadores 
em literacia para os media, tendo em vista imple-
mentar e experimentar estratégias de formação 
inovadoras;

•  Disponibilizar um ambiente online como um re-
curso educativo aberto, que permita a qualquer 
formador explorá-lo e enriquecê-lo com as suas 
práticas pedagógicas em literacia mediática;

•  Ampliar o impacto do projeto através de uma 
ampla disseminação deste ambiente online em 
literacia mediática.

Projeto Europeu cofinanciado
pela União Europeia no quadro
do programa Erasmus +



PARA  PARTIC IPAR  NESTE  PROJETO

Manifestação de interesse para:
e-mel@ics.uminho.pt

ContactoV ISaO  GERAL  DO  PROJETO

A Educação para os Media tornou-se uma com-
petência-chave na sociedade atual, pretendendo 
desenvolver a consciência crítica em relação aos 
media, bem como a criatividade dos jovens. A imple-
mentação desta área no ensino obrigatório é muito 
diferente entre os países, os sistemas de ensino e 
os agrupamentos de escola. 
Em parte, esta situação explica-se pela falta de 
suporte e de formação de professores em literacia 
para os media..
É por este motivo que o projeto e-Media Education 
Lab (e-Mel) pretende desenvolver estratégias ino-
vadoras de formação para professores, ao nível da 
formação contínua e inicial. 
Numa primeira fase, este projeto consiste num 
laboratório europeu de experimentação e colabo-
ração (e-lab). Após a sua finalização e avaliação, 
constituir-se-á como um centro de recursos e um 
espaço metodológico, aberto a todos,  com o objetivo 
de desenvolver e de reforçar as competências de 
literacia mediática dos professores. 

É educador ou professor do ensino básico ou se-
cundário? Então é o público-alvo deste projeto!
Mais de 120 atuais ou futuros professores vão ex-
perimentar este laboratório online de educação 
para os media através da participação num dos 20 
cenários de formação desenvolvidos nos países 
parceiros do projeto. 

CENÁRIOS DE FORMAÇÃO  EM PORTUGAL
CENÁRIO DE FORMAÇÃO 1 
Tema: Compreender o mundo atual
Objetivos: Compreender os bastidores das notícias 
sobre o mundo atual; enriquecer a prática pedagógica 
apoiados na atualidade; enriquecer a qualidade dos 
meios de comunicação escolares.
Público-alvo: Educadores e professores do ensino 
básico.
Duração: 25h (6h presenciais e restantes online)

CENÁRIO DE FORMAÇÃO 2
Tema: Usos dos media e audiências no ambiente digital
Objetivos: Analisar a relação das audiências com 
os media; compreender o acesso e usos dos media, 
em especial das gerações mais jovens; aprofundar 
aos novos media, especialmente as redes sociais.
Público-alvo: Professores do 3º ciclo e do secundário
Duração: 25h (6h presenciais e restantes online) 

Os conteúdos desta publicação são 
da inteira responsabilidade de Média 
Animation, Bélgica, e da Universidade 
do Minho, e não podem, de modo 
algum, ser tomados como refletindo
as perspetivas da Comissão Europeia

Anne-Claire Orban
Coordenadora europeia do projeto
Média Animation asbl
ac.orban@media-animation.be

Sara Pereira
Coordenadora nacional do projeto
Universidade do Minho - CECS
sarapereira@ics.uminho.pt

www.e-mel.org

www.e-mediaeducationlab.eu

       #emelproject



2016 Seg Ter Qua Qui Sex Sab Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sab Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sab Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sab Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sab Dom Seg Ter

FEVEREIRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Cenário de Formação 1

Presencial/Online

EMEL 

4h/P

EMEL 

3h/ON

EMEL 

3h/ON

EMEL 

3h/ON

MARÇO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Cenário de Formação 1

Presencial/Online

EMEL 

3h/ON

EMEL 

3h/ON

EMEL 

3h/ON

EMEL 

3h/ON
Fer. Páscoa

ABRIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 21 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Cenário de Formação 2

Presencial/Online

EMEL 

4h/P

EMEL 

3h/ON

EMEL 

3h/ON

EMEL 

3h/ON

EMEL 

3h/ON

MAIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Cenário de Formação 2

Presencial/Online

EMEL 

3h/ON

EMEL 

3h/ON

EMEL 

3h/P

LEGENDA: CENÁRIO DE FORMAÇÃO 1 (25h): Compreender o mundo atual

CENÁRIO DE FORMAÇÃO 2 (25h): Usos dos media e audiências no ambiente digital 

INFORMAÇÕES 

ÚTEIS:

(1) As sessões presenciais ocorrem na Universidade do Minho, no Campus de Gualtar, em Braga. O projeto suporta as despesas de deslocação dos professores.

(2) Cada Cenário de Formação admite a inscrição de 15 professores, no máximo. A inscrição deve ser feita até finais de dezembro através do link: http://goo.gl/forms/6cX28yIOAD

(4) Esta formação será submetida para acreditação pelo Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua (CCPFC). Os professores inscritos serão informados da decisão assim que esta for comunicada pelo CCPFC.

(3) Será emitido um certificado de participação menionando a colaboração no âmbito do Projeto Europeu E-Mel.

CALENDÁRIO DA FORMAÇÃO NO ÂMBITO DO PROJETO EUROPEU E-MEL



Luciano Spinelli (http://www.lucianospinelli.com/), Mêtro de Paris, 2010

 

 

Vista nº1 | Políticas do Olhar | Chamada de Trabalhos

Receção de propostas até 29 de fevereiro de 2016.  Prazo Alargado até: 7 de março de 2016

Notificações de aceitação até 15 de abril de 2016.

 

Homenageando a motivação política que esteve na base dos visual culture studies, fundados há cerca de uma década, o primeiro
número da Vista, publicação semestral na área das Ciências da Comunicação, terá como tema as assimetrias sociais que os regimes
escópicos conformam ou desafiam. Reivindicando a importância fundadora das teorias críticas da vigilância e do espetáculo e dos
estudos das diferenças de género e de etnia, este número inaugural da Vistaquer também dar conta do caráter dinâmico dos processos
de partilha do visível, confrontando os imaginários hegemónicos e as visibilidades dominantes com as táticas de resistência política e de
transformação social.      

 

O empoderamento visual das minorias é resultado do desenvolvimento das tecnologias da informação e da comunicação  da Kodak às
redes sociais , sendo manifesto nomeadamente na afirmação de metodologias visuais participativas no âmbito das ciências sociais, que
promovem uma pluralização da economia do olhar.   

 

Pretendese fomentar a reflexão em torno das abordagens à cultura visual que exploram processos de resistência política e de
transformação social. Enfim, no primeiro número da Vista, pretendese reafirmar as motivações políticas dos estudos da cultura visual,
questionando o papel dos média na manutenção e na superação das assimetrias que caraterizam a partilha do visível. 

 

São, por isso, encorajadas propostas que reflitam sobre as seguintes temáticas: 

 os pressupostos políticos da fundação dos visual culture studies;

http://www.lucianospinelli.com/
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 o papel da fotografia, da televisão, do cinema, da publicidade e de outros média na distribuição de visibilidades e invisibilidades, olhares
legítimos e ilegítimos;

 as táticas de resistência da arte contemporânea;

 o papel do espetador e a sua produção invisível;   

 a disseminação de visões eurocêntricas e o seu desafio;  

 as ações de conformação e de resistência ao male gaze; 

 as metodologias visuais participativas; 

 a rutura do digital e das redes sociais na economia de visões hegemónicas e periféricas, o ativismo em rede; 

http://vista.sopcom.pt/
http://www.sopcom.pt/
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About Braga
Braga is considered the third

most important city in the

country after Lisbon (capital)

and Oporto. It is the main city

of the Minho region and it is

surrounded by the Spanish

Galicia in the North and by

the Douro river (the world's

oldest wine region - home to

the production of Port Wine)

in the South. The closest

international airport is in

Oporto, some 45Km from

Braga city centre (40 minutes

drive via highway). There is a

bus that makes the

connection between the

airport and Braga. The closest

Spanish international airport

is Vigo at 100km also

connected by highway. Lisbon

airport is 350 km from Braga.

About IRAHSSE
Mission de l'Association

Internationale de Recherche

en Didactique de l’Histoire et

des Sciences Sociales

(AIRDHSS) [irahsse.org]:

promouvoir la recherche

dans les didactiques de

l’histoire et des sciences

sociales, pour susciter la

réòexion et le débat, former

les générations à une

conscience historique

mondiale et leur conférer les

compétences éco-sociales

que réclament les enjeux

contemporains.

Sponsors Contacts
Universidade do Minho 

Campus de Gualtar, Braga /
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CECS toma posição sobre o SPTV: "Por um Serviço Público de Média independente, avaliado e
de qualidade"

Listas encabeçadas pela Professora Helena Sousa vencem
eleições para o ICS

Listas encabeçadas pela investigadora do CECS venceram eleições para
ICS (Conselho do Instituto e Conselho Científico)

Eleições realizaramse a 9/12

As listas encabeçadas pela Professora Helena Sousa, investigadora do CECS,
venceram as eleições para o ICS (Conselho do Instituto e Conselho Científico),
que se realizaram no dia 9 de dezembro. 

Ao sufrágio, apresentaramse listas únicas, ambas encabeçadas pela
Professora Helena Sousa: uma de candidatos para os representantes dos
professores e investigadores ao Conselho do Instituto de Ciências Sociais da
Universidade do Minho (que obteve 35 votos, 76,1%), e outra de candidatos
para os representantes dos professores e investigadores ao Conselho Científico
do Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho (que obteve 35 votos,
77,8%).
A professora Helena Sousa é investigadora integrada do CECS, onde coordena
o Grupo de investigação 'Comunicação, Organizações e Dinâmicas Sociais' e
professora catedrática no Departamento de Ciências da Comunicação.
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Voltar

Seminário sobre "Mobilidade Espacial  Do Paradigma à
Cultura", com Catarina Sales
No âmbito da unidade curricular de Sociologia da Cultura, do Mestrado em
Comunicação, Arte e Cultura, a que o CECS está associado, realizouse no dia
1 de dezembro (18h00), na sala de atos do Instituto de Ciências Sociais
(Campus de Gualtar), o  seminário "Mobilidade Espacial  do paradigma à
cultura", com Catarina Sales, professora na Universidade da Beira Interior e
investigadora do CIESIUL. A investigadora tem desenvolvido investigação na
área das mobilidades, explorando o uso de técnicas diversas, incluindo
fotografia e documentário.
O evento teve entrada livre.
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