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No dia 13 de janeiro, na ESE do Instituto Politécnico de Viana do Castelo
Sessão inaugural do Cultural Cooperation Networks  Creative Laboratory
(2CNCLab)
Teve lugar no dia 13 de janeiro, na Escola
Superior de Educação do Instituto
Politécnico de Viana do Castelo, a sessão
inaugural do Cultural Cooperation Networks 
Creative Laboratory (2CNCLab), promovido
no âmbito do projeto de investigação de pós
doutoramento de Manuel Gama, intitulado
“Redes de Cooperação Cultural Transnacionais: Portugal europeu, lusófono e
iberoamericano”, que está a ser desenvolvido, com o apoio da FCT
(SFRH/BPD/101985/2014), no CECSUMinho (Portugal), na FCCUSC
(Espanha) e na ECAUSP (Brasil). Na oportunidade, estiveram presentes o
diretor do CECS, Mosés de Lemos Martins e a presidente do ICS e orientadora
em Portugal do pósdoutoramento, Helena Sousa. A próxima ação do 2CNCLab
ocorrerá a 18 de fevereiro na Universidade do Porto.
Mais >

Chamada de artigos até 29 de fevereiro
Congresso internacional "Redes de Cooperação Cultural Transnacionais:
Um olhar sobre a realidade lusófona"
Está aberta até 29 de fevereiro a chamada
de artigos para o Congresso internacional
"Redes de Cooperação Cultural
Transnacionais: Um olhar sobre a realidade
lusófona", que se vai realizar na
Universidade do Minho (ICS, sala de atos),
no dia 16 de novembro. A Comissão Científica do Congresso convida todos os
interessados a apresentar comunicações que sejam contributos substantivos
para a reflexão e intervenção no domínio da gestão de redes culturais,
nomeadamente no que concerne a aspetos relacionados com os seguintes
tópicos: Políticas Culturais; Cooperação Cultural; Comunicação Intercultural;
Comunicação Estratégica e Organizacional; Capacitação dos profissionais do
setor cultural e criativo; Mobilidade e Internacionalização.
Mais >

Nos dias 27 e 28 de janeiro, em Londres
Conferência internacional: Lutas de libertação, a "queda do império” e o
nascimento [em imagens] das nações africanas
Teve lugar 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 decorreu no Centre for Film Aesthetics and
Cultures, University of Reading (no dia 27), e no Camões Centre for Portuguese
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Language and Culture, King's College of
London(no dia 28), foi coordenado pela
investigadora do CECS, Maria do Carmo
Piçarra.
O quadragésimo aniversário da
descolonização portuguesa de África foi 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.
Mais >

No dia 28 de janeiro
Colóquio Internacional de Mediação Social  Mediadores Sociais na
Europa: Formação e Profissionalização
Realizouse no dia 28 de janeiro, no
auditório do Instituto de Educação, na
UMinho, o Colóquio Internacional de
Mediação Social  Mediadores Sociais na
Europa: Formação e Profissionalização. A
iniciativa, inseriuse no projeto europeu 
Arlekin, coordenado em Portugal pela
investigadora do CECS, Ana Maria Silva e
teve por objetivos divulgar práticas de intervenção e formação dos Mediadores
Sociais a nívelvel europeu; dar visibilidade a um modo inovador de intervenção
social, importante para enfrentar os novos desafios da coesÃ£o social nas
sociedades europeias contemporâneas; Favorecer a comunicação entre os
atores que trabalham em Mediação Social: investigadores, formadores,
mediadores e associaÃ§Ãµes de mediadores. A mediação social constitui uma
prática socioprofissional em expansão nos últimos anos. Este colóquio pretedeu
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.
Mais >

No dia 15 de janeiro, na 100ª Página (Braga)
Sessão de lançamento do livro "Uma breve história... da imagem", de
Michel Melot
Teve lugar no dia 15 de janeiro (18h30), na
Livraria 100ª Página, em Braga, a sessão
de lançamento do livro "Uma breve
história... da imagem", de Michel Melot. A
tarefa, que esteve a cargo de Zara Pinto
Coelho, investigadora do CECSCentro de
Estudos de Comunicação e Sociedade e
professora associada do Departamento de
Ciências da Comunicação (DCC) da Universidade do Minho, contou com a
presença do tradutor da obra, Aníbal Alves, professor emérito da Universidade
do Minho (DCC).
O evento foi organizado pelas edições Húmus (que editaram o livro), pelo CECS
e pela Livraria 100ª Página.
Mais >

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

No quadro da IAMCR
Investigadora Helena Sousa no júri do Prémio Herbert Schiller 2016
Helena Sousa, investigadora do CECS, professora catedrática do Departamento
de Ciências da Comunicação e presidente do Instituto de Ciências Sociais da
Universidade do Minho, faz parte do júri que vai atribuir o Prémio Herbert
Schiller 2016, uma iniciativa levada a cabo pela IAMCR (The International
Association for Media and Communication Research), que pretende homenagear
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o sociológico e académico falecido em
2000. Schiller fundou a secção de
Economia Política dos Média e foi também
vicepresidente desta associação mundial
de investigadores em Ciências da
Comunicação. O prémio sublinhará a
excelência académica de uma
comunicação, apresentada no próximo
congresso da IAMCR, entre 27 e 31 de julho
de 2016, na Universidade de Leicester
(Inglaterra). O restante júri é composto por
Andrew Calabrese, da Universidade de
Colorado (EUA), e por Peichi Chung, da
Universidade Chinesa de Hong Kong. O
Prémio Herbert I. Schiller foi criado em
2000, durante o congresso da IAMCR que
decorreu em Singapura.
Mais >

Realizase de 7 a 9 de setembro, na UMinho (Braga)
3ª conferência da IRAHSSE: "Teaching time and space in History and
Social Sciences"
Realizase de 7 a 9 de setembro, na UMinho
(Braga), a 3ª conferência da IRAHSSE:
"Teaching time and space in History and Social Sciences", 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 >

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 >

Projeto europeu 'Transliteracy' em curso no CECS
Está em cursono CECS até abril de 2018, o
projeto europeu 'Transliteracy'  Transmedia
Literacy Exploiting Transmedia Skills and
Informal Learning Sttrategies to Improve
Formal Education. Tratase de um projeto
financiado pela União Europeia, que é
desenvolvido em consórcio cuja liderança
cabe à Universitat Pompeu Fabra
(Espanha). Em Portugal, a equipa é coordenadoa pela investigadora do CECS,
Sara Pereira. O âmbito do projeto pode ser traduzido pela trdução do seu
acrónimo, que assenta no desenvolvimento de estratégias de aprendizagem
informal, no sentido de melhorar a educação formal.
Mais >

Revista eletrónica associada ao GT de Cultura Visual da SOPCOM
"Vista": prazo de submissão de propostas de artigos até 29 de fevereiro
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. 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 
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transdisciplinar em torno dos processos de mediação visual da cultura.
Mais >

IV Jornadas Doutorais Comunicação e Estudos Culturais
eBook "Comunicação, culturas e estratégias"
Já está disponível, em acesso livre, o
eBook eBook "Comunicação, culturas e
estratégias", resultante das IV Jornadas
Doutorais Comunicação e Estudos
Culturais, realizadas na Universidade do
Minho, nos dias 19 e 20 de outubro de 2015.
Editado por Zara PintoCoelho, Nelson
Zagalo e Teresa Ruão, a publicação está
divida em três seções: Da Construção das
Culturas e das Experiências; Comunicação
e Estratégias: Propostas de Análise e
Intervenção; e Comunicação e Estratégias:
Desafios TeóricoMetodológicos.
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: Cristina Tereza Rebelo, Inês Amaral, Jenny Sousa,
Jorge Palinhos, José Manuel Peláez, Manuel Gama, Rosa Cabecinhas, Sandra
Oliveira, Zara PintoCoelho.
Mais >

Revistas de Acesso Livre

Mais >

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

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.
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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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Sessão inaugural do 2CNCLab
Teve lugar no dia 13 de janeiro, na Escola Superior de Educação do Instituto
Politécnico de Viana do Castelo, a sessão inaugural do Cultural Cooperation
Networks  Creative Laboratory (2CNCLab), promovido no âmbito do projeto de
investigação de pósdoutoramento de Manuel Gama, intitulado "Redes de
Cooperação Cultural Transnacionais: Portugal europeu, lusófono e
iberoamericano", que está a ser desenvolvido, com o apoio da FCT
(SFRH/BPD/101985/2014), no CECSUMinho (Portugal), na FCCUSC (Espanha)
e na ECAUSP (Brasil). Na oportunidade, estiveram presentes o diretor do
CECS, Mosés de Lemos Martins e a presidente do ICS e orientadora em
Portugal do pósdoutoramento, Helena Sousa.

O 2CNCLab visa promover a discussão crítica e construtiva sobre as redes de
cooperação cultural e, desta forma, sensibilizar e capacitar os envolvidos para a
participação em organizações desta natureza. O formato das ações incluídas no
2CNCLab é muito flexível pois varia, nomeadamente, em função do contexto
onde são promovidas  podem ser sessões mais teóricas, sessões de partilha
de experiências, ou sessões práticas. O 2CNCLab desenrolase, de forma
experimental no ano de 2016, em 15 instituições portuguesas e espanholas,
para, em 2017, se expandir a outras latitudes.

Programa da ação: https://culturalcooperationnetworks.wordpress.com/1st
actionjanuary13thvianadocasteloportugal/
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APRESENTAÇÃO 

Nos últimos anos a relevância da cultura para o desenvolvimento sustentável tem sido sublinhado reiteradamente e as redes, 

enquanto estruturas organizacionais policentradas caracterizadas pela horizontalidade do processo de comunicação interno, 

têm sido encaradas como um dos contextos privilegiados para fomentar a cooperação. Não obstante, a recorrente ausência de 

estratégias consistentes, nomeadamente no que concerne à estratégia de comunicação estratégica, tem concorrido para que 

as redes de cooperação cultural não sejam uma prática ancorada, de tal forma que as prioridades do Programa Europa 

Criativa para o período 2014-2020 voltam a sublinhar a importância de apostar no trabalho em rede para se reforçar o setor 

cultural e criativo europeu. 

As redes, enquanto modelo de organização social, e a cooperação, enquanto forma de intervenção cultural, não são invenções 

contemporâneas, mas é indiscutível que a revolução tecnológica que se iniciou na década de sessenta do século XX provocou 

alterações significativas nos processos de comunicação contribuindo de forma decisiva para fazer surgir uma nova estrutura 

social dominante, que apesar de ter contradições representa uma transformação qualitativa da experiência humana; e para 

que o processo de globalização tenha adquirido uma dinâmica tal que se tornou inevitável a procura de novas e mais 

imaginativas estratégias para fazer face aos efeitos da glocalização. A promoção de redes de cooperação cultural – formais ou 

informais e de escala local, regional, nacional ou transnacional –, mais que um perigo, deve por isso ser encarada como uma 

oportunidade, tanto mais que estas podem potenciar o amplamente reconhecido papel que a cultura pode ter, 

nomeadamente, no desenvolvimento sustentável à escala local, regional ou transfronteiriça. 

A implementação e a participação em redes depende de múltiplos factores, como por exemplo a afinidade entre os integrantes 

ou disponibilidade para promover processos de mudança de forma a desenvolver programas de melhoria continuada, sendo 

que aspetos relacionados com os processos de comunicação e de liderança, associados a dificuldades técnicas e de confiança 

entre os membros das redes, têm sido apontados como alguns dos entraves à cooperação em rede. Estas poderão ser 

algumas das condicionantes que têm contribuído para que o trabalho em rede em Portugal no setor cultural esteja, à primeira 

vista, a ser entendido mais na perspetiva da criação de um conjunto de infraestruturas do que o estabelecimento de uma teia 

densa de relações; e para que a participação portuguesa em redes de cooperação cultural transnacionais possa estar em linha 

com a fraca internacionalização dos profissionais do setor cultural e criativo nacionais e europeus. 

Por tudo isso, considerou-se pertinente e relevante desenvolver um projeto de investigação internacional que, inspirado no 

politeísmo metodológico e na importância de articular preocupações académicas com uma exigência de intervenção cívica que 

os Estudos Culturais encerram, procurasse analisar e intervir sobre as redes de cooperação cultural transnacionais a partir da 

realidade portuguesa. 
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CHAMADA DE TRABALHOS 

“Redes de Cooperação Cultural Transnacionais: Portugal europeu, lusófono e iberoamericano” é um projeto de investigação de 

pós-doutoramento, apoiado pela FCT com a referência SFRH/BPD/101985/2014, que está a ser desenvolvido em Portugal 

(CECS-UM), em Espanha (FCC-USC) e no Brasil (ECA-USP). 

O projeto visa, através do diagnóstico de fatores críticos de sucesso do processo de comunicação no seio de redes e entre 

redes, fomentar e qualificar as práticas de trabalho em rede dos profissionais e das organizações do setor cultural e criativo 

portugueses, apoiando a aquisição de aptidões, competências e conhecimentos que concorram para facilitar o acesso mais 

generalizado às oportunidades profissionais e para promover a cooperação cultural nacional e transnacional. 

O plano de trabalhos da investigação, que se iniciou em fevereiro de 2015 e termina em janeiro de 2021, integra a realização 

de três Congressos Internacionais: o primeiro em Portugal no ano de 2016, o segundo em Espanha no ano de 2018 e o 

terceiro no Brasil no ano de 2020. Os congressos visam promover a discussão crítica e construtiva sobre as redes de 

cooperação cultural transnacionais, respetivamente, no contexto lusófono, no contexto europeu e no contexto iberoamericano. 

O Congresso Internacional – “Redes de Cooperação Cultural Transnacionais: Um olhar sobre a realidade lusófona” ocorrerá no 

dia 16 de novembro de 2016 na Sala de Atos do Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho (Braga – Portugal). 

A Comissão Científica do Congresso convida todos os interessados a apresentar comunicações que sejam contributos 

substantivos para a reflexão e intervenção no domínio da gestão de redes culturais, nomeadamente no que concerne a aspetos 

relacionados com os seguintes tópicos: Políticas Culturais; Cooperação Cultural; Comunicação Intercultural; Comunicação 

Estratégica e Organizacional; Capacitação dos profissionais do setor cultural e criativo; Mobilidade e Internacionalização. 

As comunicações selecionadas serão agrupadas em painéis temáticos: cada painel terá a duração de 90 minutos, será 

constituído por quatro comunicações de 12 minutos e no final das comunicações haverá um período de debate dos trabalhos 

apresentados. 

Os resumos das propostas de comunicações devem ser submetidos, até ao dia 29 de fevereiro de 2016, no formulário online. 

As propostas de comunicações serão avaliadas, sob anonimato, por dois membros dos três centros de investigação envolvidos 

no projeto tendo em conta a sua contribuição original para a temática tratada, o uso de fontes relevantes e a clareza na 

exposição dos argumentos. Os autores serão notificados da decisão até ao dia 30 de abril de 2016. O primeiro autor das 

propostas selecionadas deverá efetuar a sua inscrição no Congresso até ao dia 31 de maio de 2016 através do formulário 

online e enviar o texto integral da comunicação por correio eletrónico até ao dia 30 de junho de 2016, de forma a possibilitar a 

sua publicação no E-book do Congresso. 
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COMISSÃO CIENTÍFICA 

 Helena Sousa (helena@ics.uminho.pt), CECS, Universidade do Minho  

 Manuel Gama (mea0911@gmail.com), CECS, Universidade do Minho  

 Maria Imacolata Vassallo de Lopes (immaco@usp.br), ECA, Universidade de São Paulo  

 Moisés de Lemos Martins (moisesm@ics.uminho.pt), CECS, Universidade do Minho 

 Xosé López Garcia (xose.lopez.garcia@usc.es), FCC, Universidade de Santiago de Compostela  

 

ESTRUTURA PROVISÓRIA DO PROGRAMA 

Congresso Internacional – “Redes de Cooperação Cultural Transnacionais: Um olhar sobre a realidade lusófona” 

16 de novembro de 2016 – Sala dos Atos do Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho 

08:30 || Receção dos Participantes 

09:00 || Sessão de Abertura 

09:30 || Conferência Inaugural “As Redes como Espaço de Cooperação” 

11:00 || Pausa para Café 

11:30 || Painéis Temáticos de Comunicações 

13:00 || Almoço Livre 

14:30 || Mesa Redonda “Redes de Cooperação Cultural no Espaço da Lusofonia” 

16:30 || Pausa para Café 

17:00 || Painéis Temáticos de Comunicações 

18:30 || Conferência de Encerramento “A Lusofonia com Espaço de Cooperação” 

 

DATAS IMPORTANTES PARA A SUBMISSÃO DE RESUMOS DE PROPOSTAS DE COMUNICAÇÃO 

 Até 29 de fevereiro de 2016: Submissão do Resumo da Proposta de Comunicação no formulário disponível em 

http://goo.gl/forms/j6MppxHN5U 

 Até 30 de abril 2016: Notificação de Aceitação da Proposta de Comunicação 

 Até 31 de maio de 2016: Inscrição do primeiro autor da Comunicação no Congresso através do formulário disponível 

em http://goo.gl/forms/H8r7Us5ooN 

 Até 30 de junho de 2016: Envio do texto integral da Comunicação por correio eletrónico (mea0911@gmail.com) 
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NORMAS PARA SUBMISSÃO DE RESUMOS DE PROPOSTAS DE COMUNICAÇÃO 

 Submissão dos resumos das propostas de comunicação feita obrigatoriamente através de formulário disponível em 

http://goo.gl/forms/j6MppxHN5U 

 Cada participante poderá ser primeiro autor de apenas uma proposta 

 Línguas: Português, Castelhano ou Inglês 

 Extensão máxima do resumo da proposta de comunicação: 300 palavras 

 Extensão do texto integral da comunicação: mínimo de 5000 palavras e máximo de 8000 palavras 

 Estrutura base do texto integral da comunicação: Titulo; Identificação dos autores (Nome, Filiação Institucional, 

Cidade, País); Resumo (até 200 palavras); 3 a 5 palavras-chave; Corpo do texto (citações, referências, tabelas, 

gráficos e imagens ao longo do corpo texto; notas de rodapé numeradas sequencial e colocadas no final de cada 

página); Financiamento e Agradecimentos (quando aplicável); Referências; Nota biográfica (até 150 palavras – Nome, 

Endereço Eletrónico, Nota Biográfica) 

 Os estilos de citação e de formatação do texto integral da comunicação devem seguir o “Manual de publicações – 

Livro de Estilo das Edições do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade” disponível para consulta em 

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

 

CUSTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPANTES COM COMUNICAÇÃO* 

 40 EUR: Estudantes, Docentes e Investigadores da Universidade do Minho, da Universidade de Santiago de 

Compostela e da Universidade de São Paulo 

 60 EUR: Estudantes de outras instituições de ensino 

 80 EUR: Docentes, Investigadores e Profissionais do Setor Cultural e Criativo 

 

CUSTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPANTES SEM COMUNICAÇÃO** 

 A partir de 1 de junho de 2016 

o 15 EUR: Estudantes, Docentes e Investigadores da Universidade do Minho, da Universidade de Santiago de 

Compostela e da Universidade de São Paulo 

o 30 EUR: Estudantes de outras instituições de ensino 

o 60 EUR: Docentes, Investigadores, Profissionais do Setor Cultural e Criativo, Público em Geral 
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 Até 31 de maio de 2016 

o 10 EUR: Estudantes, Docentes e Investigadores da Universidade do Minho, da Universidade de Santiago de 

Compostela e da Universidade de São Paulo 

o 15 EUR: Estudantes de outras instituições de ensino 

o 30 EUR: Docentes, Investigadores, Profissionais do Setor Cultural e Criativo, Público em Geral 

 

*(Inclui toda a documentação do Congresso, certificado de participação, pausas para café 

e publicação do texto da comunicação no E-book do Congresso). 

**(Inclui toda a documentação do Congresso, certificado de participação e pausas para café). 

 

INFORMAÇÕES ÚTEIS 

 Alojamento [algumas sugestões] 

o Meliã Braga Hotel & SPA – http://www.meliabraga.com 

o Hotel Lamaçães – http://www.hotel-lamacaes.com 

o Basic Braga By Axis Hotel – http://www.axishoteis.com/en/Axis-Basic-Braga/Hotel.aspx 

o Hotel da Estação – http://www.hotelbragaestacao.com/ 

o Braga Pop Hostel – http://www.bragapophostel.blogspot.pt 

 Refeições 

o A Universidade do Minho tem quatro serviços de refeição: a cantina, um grill self-service, um restaurante e 

vários bares com refeições ligeiras. 

o Junto ao campus universitário existe também um vasto conjunto de restaurantes com refeições económicas 

e de serviço rápido. 

 Transportes 

o Get Bus – http://www.getbus.eu/index.php?seccao=2lang=pt 

o Comboios de Portugal – https://www.cp.pt/passageiros/pt/consultar-horarios 

o Rede Nacional de Expressos – http://www.rede-expressos.pt/ 

o Táxis Andique – http://www.taxisbraga.pt/  

o Transportes Urbanos de Braga – http://www.tub.pt/ 
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Conferência internacional: Lutas de libertação, a "queda do
império” e o nascimento [em imagens] das nações africanas
Teve lugar 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 decorreu 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), foi coordenado pela
investigadora do CECS, Maria do Carmo Piçarra, tendo estado o CECS
associado à organização da iniciativa. O quadragésimo aniversário da
descolonização portuguesa de África foi 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.

Programa
27th January 2016
Centre for Film Aesthetics and Cultures, University of Reading, Reading
10h10h45 Studio Space, Minghella Building room 102 
Maria do Carmo Piçarra (Lisboa/Minho/Reading)  Colonial reflections: Aleph as
an actionresearch platform to criticize colonial imaginaries

11h0013h00 Studio Space, Minghella Building room 102
Panel I (De)constructing the projection of African nations through cinema 
Chair: Alexandre Figueiroa (Recife)

Paulo Cunha (Coimbra)  Cinephilia and film culture in the "Portuguese Africa":
film societies and amateur film
Raquel Schefer (Paris) Mueda, Memory and Massacre by Ruy Guerra and the
cultural forms of the Mueda Plateau
Catarina Laranjeiro (Coimbra)  In the past the future was better

13h0014h30 Lunch break

14h30 16h30 Studio Space, Minghella Building room 102
Panel II Memory and gazes upon the "colonial archive" 
Chair: Tiago de Luca (Liverpool)

Lúcia Nagib (Reading)  Colonialism as atmosphere in Tabu and The murmuring
coast
Nuno Barradas Jorge (Nottingham)  To die a thousand deaths: historical
memory and the representation of personal narratives in the cinema of Pedro
Costa 
Teresa Castro (Paris)  The afterwardness of the colonial image: artists
researchers and the Portuguese colonial archive

16h3017h30  Studio Space, Minghella Building room 102
Presentation of Daniel Barroca's work by Teresa Castro
Drawing and undrawing images and memories by Daniel Barroca

18h0020h30 Cinema, Minghella Building G4
Presentation by Nuno Barradas Jorge 

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/newsletter2016/71_mcpicarra_2.jpg
javascript:;
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/publicacoes.asp?startAt=2&categoryID=1137&newsID=5430&imgID=6046
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/publicacoes.asp?startAt=2&categoryID=1137&newsID=5430&imgID=6035
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/publicacoes.asp?startAt=2&categoryID=1137&newsID=5430&imgID=6037
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/publicacoes.asp?startAt=2&categoryID=1137&newsID=5430&imgID=6024
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/index.asp
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/content.asp?startAt=3&categoryID=682
javascript:history.back(-1);


Cavalo dinheiro (Horse money, Pedro Costa, 2015)
 Projection and debate with the Portuguese Film Archive  Museum of Cinema

director, José Manuel Costa, and the director of CFAC, Lúcia Nagib.

28th January 2016
Camões Centre for Portuguese Language and Culture, King's College London,
King's Building
9h9h30 Registration and welcome

9h3010h45 River Room  King's Building
Chair: João Paulo Silvestre (London)
9h3010h Lee Grieveson (London) Colonial Film  moving images of the British
empire
10h1510h45 José Manuel Costa (Portuguese Film Archive  Museum of Cinema
director) Colonial collection of the Portuguese Film Archive. Shot, reverse shot,
offscreen

10h4511h Coffee break

11h13h River Room  King's Building 
Panel III The birth [through images] of African nations 
Chair: Teresa Castro (Paris)
Ros Gray (London)  Attempts at a paradigm shift: filmmaking in the
Mozambican revolution
Robert Stock (Konstanz) The many returns to Wiriyamu. Testimony and filmic
negotiations of colonial violence
Maíra Zenun de Oliveira (Goiás, Lisboa)  FESPACO and decolonization: on the
persistence of freedom (postcolonial) fight through the biggest and most ancient
African film festival
MariaBenedita Basto (Paris)  From the colonial to the imperial archive:
transnational resistances and decolonizations of the image in India by António
Faria and Acto dos feitos da Guiné by Fernando Matos Silva

11h13h Small Committee Room  King's Building 
Panel IV (Post)colonial filmic representations 
Chair: Paulo Cunha (Coimbra)

Rosa Cabecinhas, Isabel Macedo, Ana Cristina Pereira (Minho)  Cinema,
Memory and Intercultural Dialogue: (post)colonial representations
Pedro Andrade (Minho)  Postcolonial hybrid meanings within resistance cinema
Katy Stewart (Sheffield)  Reclaiming the archive: contesting history and
memory in Zézé Gamboa's O grande Kilapy 
Jorge Cruz, Leandro Mendonça (Rio de Janeiro)  Cinemas in Portuguese
language: a methodological proposal

13h14h00 Lunch break

14h16h River Room  King's Building
Panel V  Propaganda and liberation struggles: foreign gazes
Chair: Catarina Laranjeiro (Coimbra)

Raquel Ribeiro (Edinburgh)  Angola, independent nation through the Cuban
(filmic) gaze
Iolanda Vasile (Timisoara)  The party, the leader, Romania: colonialism and
independence within the Socialist Republic of Romania photographic frame
Afonso Ramos (London)  ‘Rarely penetrated by camera or film': revisiting the
first documentary about the Portuguese Colonial War, NBC's Angola: a journey
to war

14h16h Small Committee Room  King's Building
Panel VI  (De)construction of the "colonial archive": artistic practices
Chair: Raquel Schefer (Paris)

Ana Balona de Oliveira (Lisboa)  Decolonization in, of and through the archival
‘moving images' of artistic practice
Hugo Dinis (Lisboa)  Notes on the other 
Ricardo Mendonça, Lisandra Mendonça (Lisboa)  The postcolonial
de(construction) of Portuguese overseas memorials

16h16h30 Coffee break

16h3017h30 Council Room  King's Building
Luta ca caba inda (The struggle is not over yet) 
Presentation of collective project by Filipa César
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Colóquio Internacional de Mediação Social  Mediadores
Sociais na Europa: Formação e Profissionalização
O Colóquio Internacional de Mediação Social  Mediadores Sociais na Europa:
Formação e Profissionalização, inseriuse num projeto europeu  Arlekin,
coordenado em Portugal pela investigadora do CECS, Ana Maria Silva
28/01/2016, IE (UMinho, Braga). Teve por objetivos divulgar práticas de
intervenção e formação dos Mediadores Sociais a nívelvel europeu; dar
visibilidade a um modo inovador de intervenção social, importante para enfrentar
os novos desafios da coesÃ£o social nas sociedades europeias
contemporâneas; Favorecer a comunicação entre os atores que trabalham em
Mediação Social: investigadores, formadores, mediadores e associaÃ§Ãµes de
mediadores, entre outros. A mediação social constitui uma prática
socioprofissional em expansão nos últimos anos. Este colóquio pretedeu 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.
Toda a informação:
http://www.arlekineu.fr/wakka.php?wiki=ColoquioBraga
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Sessão de lançamento do livro "Uma breve história... da
imagem", de Michel Melot
Teve lugar no dia 15 de janeiro (18h30), na Livraria 100ª Página, em Braga, a
sessão de lançamento do livro "Uma breve história... da imagem", de Michel
Melot. A tarefa, que esteve a cargo de Zara PintoCoelho, investigadora do
CECSCentro de Estudos de Comunicação e Sociedade e professora associada
do Departamento de Ciências da Comunicação (DCC) da Universidade do
Minho, contou com a presença do tradutor da obra, Aníbal Alves, professor
emérito da Universidade do Minho (DCC).
O evento foi organizado pelas edições Húmus (que editaram o livro), pelo CECS
e pela Livraria 100ª Página.

Mais informação sobre o livro:
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/publicacoes.asp?
startAt=2&categoryID=1130&newsID=5140
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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. 



  
 
Deadlines: 
Submission deadline: February 29, 2016  
Notification of acceptance: April 15, 2016 
Deadline for translation submission: June 15, 2016  

This special issue is meant to be published in September 2016. 
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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
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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



Transmedia Literacy

The documents

 

The main dissemination will start on the second semester of 2017.

Dissemination articles

¿Qué están haciendo los adolescentes con los medios fuera de la escuela? (hീ�p://www.relpe.org/alfabetismo‑
transmedia/) (Carlos A. Scolari – UPF, 2016)
Alfabetización videolúdica y aprendizaje informal: apuntes para una investigación
(hീ�p://www.relpe.org/alfabetizacion‑videoludica‑y‑aprendizaje‑informal‑apuntes‑para‑una‑investigacion/) (Óliver
Pérez –  UPF, 2015)

Scientific production

Scolari, C.A. (2016). Alfabetismo transmedia. Estrategias de aprendizaje informal y competencias mediáticas en la
nueva ecología de la comunicación
(hീ�ps://telos.fundaciontelefonica.com/seccion=1288&idioma=es_ES&id=2016030812060001&activo=6.do), Telos, 103 –
 Febrero – Mayo 2016, pp. 13‑23

 Project Documents

Reports

Report 1: Data Management Protocol
(hീ�ps://transliteracydotnet.files.wordpress.com/2014/09/1_data_management_protocol.pdf) – April/June 2015
Report 2: Methods Preparation I
(hീ�ps://transliteracydotnet.files.wordpress.com/2014/09/2_methods_preparation_i.pdf)  – July/September 2015
Report 3: Methods Preparation II
(hീ�ps://transliteracydotnet.files.wordpress.com/2014/09/3_methods_preparation_ii.pdf) – October/December 2015
Report 4: Fieldwork I (hീ�ps://transliteracydotnet.files.wordpress.com/2014/09/4_methods‑application_fieldwork‑
i.pdf) – January/March 2016
Report 5: Fieldwork II (hീ�ps://transliteracydotnet.files.wordpress.com/2014/09/5_methods‑application_fieldwork‑
ii.pdf) – April/June 2016
Report 6: Data Management (hീ�ps://transliteracydotnet.files.wordpress.com/2014/09/6_data‑management_i.pdf) –
July/September 2016
Report 7: Data Management II (hീ�ps://transliteracydotnet.files.wordpress.com/2014/09/7_data‑
management_ii.pdf) – October/December 2016

Deliverables

Methodological Report (hീ�ps://transliteracydotnet.files.wordpress.com/2014/09/methodological_report_web.pdf)
Paper on Methodology Testing (hീ�ps://transliteracydotnet.files.wordpress.com/2014/09/paper‑about‑the‑
methodology‑testing.pdf)

https://transmedialiteracy.org/
http://www.relpe.org/alfabetismo-transmedia/
http://www.relpe.org/alfabetizacion-videoludica-y-aprendizaje-informal-apuntes-para-una-investigacion/
https://telos.fundaciontelefonica.com/seccion=1288&idioma=es_ES&id=2016030812060001&activo=6.do
https://transliteracydotnet.files.wordpress.com/2014/09/1_data_management_protocol.pdf
https://transliteracydotnet.files.wordpress.com/2014/09/2_methods_preparation_i.pdf
https://transliteracydotnet.files.wordpress.com/2014/09/3_methods_preparation_ii.pdf
https://transliteracydotnet.files.wordpress.com/2014/09/4_methods-application_fieldwork-i.pdf
https://transliteracydotnet.files.wordpress.com/2014/09/5_methods-application_fieldwork-ii.pdf
https://transliteracydotnet.files.wordpress.com/2014/09/6_data-management_i.pdf
https://transliteracydotnet.files.wordpress.com/2014/09/7_data-management_ii.pdf
https://transliteracydotnet.files.wordpress.com/2014/09/methodological_report_web.pdf
https://transliteracydotnet.files.wordpress.com/2014/09/paper-about-the-methodology-testing.pdf


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;
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