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Faleceu o Professor José Manuel Paquete de Oliveira
A propósito do falecimento, no dia 11 de junho, do
Professor José Manuel Paquete de Oliveira,
membro da Comissão Externa Permanente de
Acompanhamento Científico do CECS, o diretor do
centro, Professor Moisés Martins, divulgou uma
mensagem, em que refere que aquele académico
"foi um de nós no ensino e na investigação em
Ciências da Comunicação, e também no
acompanhamento crítico da atividade dos média,
sobretudo da imprensa escrita e da televisão. Mas foi o melhor de todos nós: na
amizade, na sabedoria, no companheirismo, no desprendimento, na simplicidade, e no
sentido de humanidade, uma distinção que sempre marcou as suas atitudes e gestos".
Mais >

Professora Helena Sousa eleita para o International Council da IAMCR
A Professora Helena Sousa, investigadora do
CECS, onde coordena o Grupo de Investigação
"Comunicação, Organizações e Dinâmicas Sociais",
e Presidente do Instituto de Ciências Sociais da
Universidade do Minho, foi eleita para o International
Council da IAMCR (International Association on
Media Communication Research). O International
Council é o órgão superior de supervisão da IAMCR
e conta com 15 membros eleitos. A Professora
Helena Sousa conseguiu o mais elevado número de
votos (333) entre os membros com capacidade
eleitoral individual e institucional. No mesmo
processo eleitoral, foi reeleita Presidente da IAMCR,
com 283 votos, a Professora Janet Wasco que integra a Comissão Externa
Permanente de Aconselhamento Científico do CECS.
Mais >

No dia 27 de junho (14h00), no ICS da UMinho
Mariana Lameiras de Sousa: nova doutora em Ciências da Comunicação
A mestre Mariana Lameiras de Sousa defendeu, no
dia 27 de junho (14h00), na sala de atos do ICS
UMinho, provas de Doutoramento em Ciências da
Comunicação. A tese, intitulada "Regulação dos
Media em Democracia: Experiências e Modelos no
Caso Português", tem orientação de Maria Helena
Costa de Carvalho e Sousa (DCC/CECS).
Mais >
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No dia 1 de junho, às 14h30, na UAveiro
Simão Daniel Cristóvão Fonseca da Silva: novo doutor em Estudos Culturais
As Provas do Programa Doutoral em Estudos
Culturais (PDEC) de Simão Daniel Cristóvão
Fonseca da Silva realizaramse no dia 1 de junho,
às 14h30, na Sala do Senado, edifício da Reitoria
(Universidade de Aveiro). A tese, orientada pela
professora Maria Manuel Baptista e arguida pelo
professor Moisés de Lemos Martins, teve por tema
"Representações do invisível: cartografias da produção da invisibilidade do Outro em
Público". O PDEC é uma parceria entre a UMInho e a UAveiro.
Mais >

"Imaginários Coloniais. Propaganda, Militância e 'Resistência' no Cinema"/"Colonial
Imaginaries. Propaganda; Militancy and 'Resistance' in the Cinema"
Revista "Comunicação e Sociedade" nº 29
Já está disponível, em acesso livre, a revista "Comunicação e Sociedade" nº29, que é
editada pelo CECSCentro de Estudos de Comunicação e Sociedade (UMinho). Este
número temático, dedicado aos "Imaginários Coloniais. Propaganda, Militância e
'Resistência' no Cinema”/"Colonial Imaginaries. Propaganda; Militancy and 'Resistance'
in the Cinema", é bilingue (português e inglês) e tem coordenação de Maria do Carmo
Piçarra (CECS), Rosa Cabecinhas (CECS) e Teresa Castro (Université Sorbonne
Nouvelle – Paris 3, França).
Mais >

"Ciência e Conhecimento: políticas e discursos"/"Science and Knlowledge: policies and
discourses"
"Revista Lusófona de Estudos Culturais" v. 3, n. 2 (20152016)
Já está disponível, em acesso livre, a "Revista
Lusófona de Estudos Culturais" v. 3, n. 2 (2015
2016), que é editada pelo CECSCentro de Estudos
de Comunicação e Sociedade (UMinho/Aveiro), no
quadro do Programa Doutoral em Estudos
Culturais. Este número temático, dedicado à
"Ciência e Conhecimento: políticas e
discursos"/"Science and Knlowledge: policies and
discourses", é bilingue (português e inglês) e tem
coordenação de Moisés de Lemos Martins (CECS),
Maria Manuel Baptista (UAveiro), Emília Araújo
(CECS) & Larissa Latif (CECS).
Mais >

Número temático sobre "Comunicação e Arte"
Chamada de artigos para a Revista "Comunicação e Sociedade" nº 31 aberta até
30 de setembro
Encontrase aberta até ao dia 30 de setembro de
2016 a chamada de artigos para a Revista
"Comunicação e Sociedade" nº 31, cujo número temático versará sobre "Comunicação
e Arte". Esta publicação, com a chancela do Centro de Estudos de Comunicação e
Sociedade (CECS), da Universidade do Minho, é coeditado por Helena Pires, Silvana
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Sociedade (CECS), da Universidade do Minho, é coeditado por Helena Pires, Silvana
MotaRibeiro e Anne BeyaertGeslin. A publicação da revista está prevista para junho
de 2017. "Comunicação e Sociedade" é uma revista arbitrada por pares e opera num
processo de dupla revisão cega.
Mais >

Decorre na FIL, de 4 a 6 de julho
Investigadores Moisés Martins, Helena Sousa, José Carlos Venâncio e Teresa
Ruão participam na iniciativa Ciência 2016
Os investigadores do CECS, Moisés Martins,
Helena Sousa, José Carlos Venâncio e Teresa
Ruão participam na iniciativa Ciência 2016, que vai
ter lugar de 4 a 6 de julho, na FIL (Centro de
Congressos de LIsboa). O diretor do CECS será
orador na sessão paralela 8 (6 de julho, 14h30), na
sessão especial sobre "Línguas de comunicação
académica", que será moderada pelo investigador
José Carlos Venâncio, enquanto a professora
Helena Sousa moderará a sessão técnica de I&D
(sessão paralela 1) sobre "Comunicação e
Ciência", em que participará a investigadora,
Teresa Ruão (4 de julho, 11h30). Ciência 2016 retoma a prática de promover um
encontro anual, aberto a toda a comunidade científica, para a apresentação e
discussão dos principais temas, resultados e questões presentes no debate
internacional e que caracterizam a atividade científica e tecnológica em Portugal. Com
o apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, é organizado pela
Fundação para a Ciência e Tecnologia em colaboração com a Ciência Viva  Agência
Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica, a Academia das Ciências de Lisboa e
a Comissão Parlamentar de Educação e Ciência.
Mais >

No dia 3 de junho, no ICSUMinho
Seminários Doutorais de Ciências da Comunicação e Estudos Culturais 2015/2016
chegaram ao fim
A quarta e última sessão do ano letivo de
2015/2016 dos Seminários Doutorais de Ciências
da Comunicação e Estudos Culturais 2016 teve
lugar no dia 3 de junho (11h00), na sala de atos do
ICS, na UMinho (Braga). Contou com as
intervenções dos investigadores Paulo Serra
(Universidade da Beira Interior e investigador do
Labcom.IFP, sendo atualmente o presidente da
SOPCOM  Associação Portuguesa de Ciências da Comunicação), e Rita Ribeiro (ICS
UMinho e investigadora do CECS). A iniciativa coube, como habitualmente, ao CECS e
ao Departamento de Ciências da Comunicação e foi organizada pelos cursos de
doutoramento de Ciências da Comunicação e de Estudos Culturais (sendo este último
uma parceria com a Universidade de Aveiro).
Mais >

No dia 22 de junho de 2016, na UBICovilhã
Professor Marcos Palacios proferiu conferência de encerramento da 3ª edição do
Doutoramento FCT em “Estudos de Comunicação: Tecnologia, Cultura e
Sociedade”
“Memória Social e História: o lugar da memória
mediática e suas transformações na era digital” foi
o título da conferência proferida pelo Professor
Marcos Palacios no dia 22 de junho, na
Universidade da Beira Interior – UBI (Faculdade de
Artes e Letras), na Covilhã, para assinalar o
encerramento da 3ª edição do Doutoramento FCT
em “Estudos de Comunicação: Tecnologia, Cultura
e Sociedade”.
Mais >

Até 7 de setembro
Doutoramento em Ciências da Comunicação com candidaturas abertas
Estão abertas até 7 de setembro as candidaturas
para o Doutoramento de Ciências da Comunicação
da Universidade do Minho, a que o CECS está
associado. São três as fases possíveis para
submissão de candidaturas: a primeira fase, que decorreu até 15 de abril (prazo
aconselhado a candidatos estrangeiros, tendo em conta o período necessário para
procederem à emissão de visto); a segunda fase, que decorre até 20 de junho ; e, a
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terceira fase, que se prolonga até 7 de setembro.
Mais >

Segunda fase decorre até 4 de julho
Candidaturas à 4ª edição do Programa Doutoral "Estudos de Comunicação:
Tecnologia, Cultura e Sociedade"
Estão abertas as candidaturas à quarta edição do
Programa Doutoral "Estudos de Comunicação:
Tecnologia, Cultura e Sociedade". São 30 vagas
que incluem a atribuição, de forma competitiva e
através de concurso, de cinco Bolsas de
Doutoramento FCT (três nacionais e duas mistas).
O programa doutoral resulta de uma parceria entre
seis unidades de investigação: CECS – Centro de
Estudos de Comunicação e Sociedade, Instituto de
Ciências Sociais  Universidade do Minho
(instituição coordenadora);  CIES – Centro de
Investigação e Estudos de Sociologia, ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa;
LabCom – Laboratório de Comunicação Online, Faculdade de Artes e Letras 
Universidade Da Beira Interior; CIMJ – Centro de Investigação Média e Jornalismo –
Universidade Nova de Lisboa; CECL – Centro de Estudos de Comunicação e
Linguagens – Universidade Nova de Lisboa; CICANT – Centro de Investigação em
Comunicação Aplicada, Cultura e Novas Tecnologias  Universidade Lusófona de
Humanidades e Tecnologia. A segunda fase de candidatura decorre até 4 de julho,
sendo que a segunda fase de inscrições está aberta entre 11 e 15 de julho.
Mais >

'Ciências da Comunicação' e 'Comunicação, Arte e Cultura'
Candidaturas aos mestrados do ICS abertas
Está aberta, até 9 de junho, a primeira fase de
candidaturas aos cursos de mestrado disponíveis
no Instituto de Ciências Sociais da Universidade do
Minho. Dentro da oferta encontramse dois cursos
a que o CECS está associado: 'Ciências da
Comunicação' e 'Comunicação, Arte e Cultura'. A
segunda fase estará aberta entre 26 de agosto e 5
de  setembro e, a terceira e última fase, entre 26 a
30 de setembro.
Mais >

Realizamse na UMinhoBraga, nos dias 27 e 28 de outubro
V Jornadas Doutorais em Comunicação e Estudos Culturais: propostas de
comunicação podem ser enviadas até 16 de setembro
Está aberto até 16 de setembro o prazo para envio
de propostas de comunicação para as V Jornadas
Doutorais em Comunicação e Estudos Culturais. O
evento, organizado pelo CECS, dirigese a
estudantes de doutoramento e de pós
doutoramento em Comunicação e em Estudos
Culturais, no sentido de poderem partilhar experiências, questões, avanços ou
resultados relacionados com os seus projetos. A organização dará preferência a
comunicações direcionadas para a formulação e discussão de questões teóricas e para
o desenho de metodologias. As propostas de comunicação devem ser articuladas com
as áreas de pesquisa desenvolvidas no CECS (Média e Jornalismo, Estudos Culturais,
e Comunicação, Organizações e Dinâmicas Sociais).
Mais >

Seminário Permanente de Comunicação & Diversidade
O Seminário Permanente de Comunicação &
Diversidade foi criado por investigadoras/es do
Grupo de Estudos Culturais do CECS com o
objetivo de promover a discussão com base em
diferentes abordagens teóricas, metodológicas e
empíricas existentes na área. A primeira reunião do
grupo, com vista à tomada de decisões quanto à agenda e à organização do seminário,
será marcada após as manifestações de interesse.
Mais >
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No dia 21 de junho (14h30), sala de atos do ICSUMinho:
Seminário "Textualidades em fluxo: para captar os media como experiência"
 no quadro do projeto FCT/CAPES  CECS/UFMG
Realizouse no dia 21 de junho, na sala de atos do
ICSUMinho (14h30), o seminário "Textualidades
em fluxo: para captar os media como experiência",
com a intervenção de cinco investigadores da
Universidade Federal de Minas Gerais (Bruno
Souza Leal, Bruno Guimarães Martins, Carlos
Alberto de Carvalho, Elton Antunes, e Paulo
Bernardo Ferreira Vaz), e de sete investigadores do
CECS (Vítor de Sousa, Belmira Coutinho, Felisbela
Lopes, ZaraPinto Coelho, Ana Melo, Sandra Marinho e Sofia Gomes).
Mais >

...e, no dia 22 de junho (10h00), na sala de atos do ICS...
Apresentado projeto de investigação da Festa da Bugiada e Mouriscada de
Sobrado
Foi apresentado no dia 22 de junho (10h00), na sala
de atos do ICS, o projeto de investigação da Festa
da Bugiada e Mouriscada de Sobrado, que está em
curso no CECS, sendo coordenado pela
investigadora Rita Ribeiro. O projecto, que tem
como parceiros a Casa do Bugio, a Câmara
Municipal de Valongo e a União de Freguesias de
Campo e Sobrado, pretende realizar o registo,
descrição e análise exaustiva da festa, sendo um
dos objectivos a sua inscrição no Inventário Nacional de Património Cultural Imaterial,
criando as bases para um eventual candidatura à lista do património cultural imaterial
da UNESCO. Ambas as iniciativas integraramse nas atividades do encerramento do
projeto no projeto FCT/CAPES "O Fluxo e a morte: desafios teóricometodológicos em
torno do ‘acontecimento mediático’", projeto liderado em Portugal pelo professor Moisés
Martins
Mais >

Carla Cerqueira encerrou última sessão de 2015/2016 do Seminário Permanente
de Educação para os Média
A investigadora do CECS, Carla Cerqueira, aluna
de pósdoutoramento em Ciências da
Comunicação, foi a responsável pela última sessão
do ano letivo 20152016 do Seminário Permanente
de Educação para os Média, com uma intervenção
intitulada “(Re)pensar a literacia crítica mediática a
partir dos estudos de género”. Foi no dia 22 de
junho (14h30) no ICSUMinho.
Mais >

Realizouse em Riga, Letónia, de 27 a 29 de junho
Professor Manuel Pinto convidado da UNESCO na '2nd European Media and
Informatiopn Literacy Forum'
O investigador Manuel Pinto, coordenador do Grupo
Média e Jornalismo do CECS participou, a convite
da UNESCO, na "2nd European Media and
Informatiopn Literacy Forum", que decorreu entre
os dias 27 e 29 de junho em Riga (Letónia), com o
tema "MIL: the Development of the National Policies (Synergy and Balance Between
the Interests of Public and Private Sector)", com a comunicaçao "Defining a MIL policy
through informal action and networking" (Plenary Session 4, 14:00  15:30, moderada
por Leo Pekkala).
Mais >

Realizouse em Díli, TimorLeste, de 15 a 17 de junho
Professor Moisés Martins convidado da CPLP na III Conferência Internacional
sobre o Futuro da Língua Portuguesa no Sistema Mundial
O diretor do CECS, Professor Moisés de Lemos
Martins, participou na III Conferência Internacional
sobre o Futuro da Língua Portuguesa no Sistema
Mundial conferência, que se realizou em Díli, Timor
Leste (1517 de junho), com uma intervenção
intitulada "Português, Língua de Cultura e Ciência",
que  abriu o exixo 4 da conferência (16 de junho,
11h40 – 14h00), subordinada ao tema 'Português,
Língua de Cultura, Ciência e Inovação'. Nesta iniciativam pretendeuse refletir sobre a
promoção e difusão da língua portuguesa, a globalização e o impacto na ciência e
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promoção e difusão da língua portuguesa, a globalização e o impacto na ciência e
cultura em países de expressão lusa. Entre os nomes que participam no evento
estiveram Mari Alkatiri, antigo primeiroministro de TimorLeste, Ana Paula Laborinho,
presidente do Instituto de Camões e a diretora geral da CPLP, Georgina Benrós de
Mello.
Mais >

Teve lugar em Brasília, no dia 15 de junho, no quadro do projeto FCT/CAPES (CECS
UnB)
Seminário "O futuro da comunicação pública" contou com investigadores do
CECS
O Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade
esteve representado, no dia 15 de junho, no
Seminário "O futuro da comunicação pública", que
teve lugar na UnB  Universidade de Brasília,
inserido no projeto "Políticas de comunicação,
radiodifusão pública e cidadania subsídios para o
desenvolvimento sóciocultural em Portugal e no
Brasil" (FCT/CAPES), com o apoio do Conselho
Curador da EBC. Participaram no evento os
investigadores Madalena Oliveira, Luís António Santos, Sara Pereira e Clarisse
Pessôa.
Mais >

No dia 14 de junho, em Leiria
Nona ação do 2CNCLab: Encontro “Animação Sociocultural como forma de
Cooperação Cultural"
A ESECSIPL, através dos seus cursos de
Mestrado em Intervenção e Animação Artísticas,
da Licenciatura em Animação Cultural e dos
Cursos Técnico Superior Profissional em
Intervenção Sociocultural e Desportiva e
Intervenção em Espaços Educativos, em
articulação com o projeto "Museu Mundial", decidiu
associarse ao 2CNCLab. Nesse sentido, foi promovido um encontro sobre “Animação
Sociocultural como forma de Cooperação Cultural", que se realizou no dia 14 de junho
nas Escolas Superior de Educação e Ciências Sociais do Instituto Politécnico de
Leiria. Promovido no âmbito do projeto de investigação de pósdoutoramento “Redes de
Cooperação Cultural Transnacionais: Portugal europeu, lusófono e iberoamericano”, que
está a ser desenvolvido por Manuel Gama, com o apoio da FCT
(SFRH/BPD/101985/2014), no CECSUMinho (Portugal), na FCCUSC (Espanha) e na
ECAUSP (Brasil), 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.
Mais >

No dia 7 de junho, na Biblioteca Lúcio Craveiro da Suilva (Braga)
Apresentação do livro 'Gender in focus: (new) trends in media'
O livro 'Gender in focus: (new) trends in media',
editado por Carla Cerqueira, Rosa Cabecinhas e
Sara I. Magalhães, que explora as interrelações e
negociações entre comunicação (mediática) e
género, sobretudo através do uso de abordagens
interdisciplinares, foi apresentado no dia 7 de junho
(18h0), na Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva
(Braga). O evento contou com as presenças de
Conceição Nogueira (Faculdade de Psicologia e
Ciências da Educação  Universidade do Porto) e de Roberto MartinezPecino (Facultad
de Comunicación e Faculdad de Psicologia  Universidad Sevilla), para além de Rita
Ribeiro, diretora adjunta do CECS, instituição que publica a obra.
Mais >

No dia 1 de junho, no ICS (UMinho)
Seminário sobre "A prática etnográfica na cultura e comunicação: vantagens,
dilemas e desafios"
Realizouse no dia 1 de junho (17h00), na sala de
atos do ICSUMInho, um seminário sobre "A
prática etnográfica na cultura e comunicação:
vantagens, dilemas e desafios", que contou com
as presenças de Isabel Travancas ("Antropologia
da comunicação: etnografias de produção e de
receção jornalística") e de Carla Cerqueira
("Contribuições da etnografia para o estudo das ONG de cidadania e igualdade de

http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/publicacoes.asp?startAt=2&categoryID=1137&newsID=5713
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/publicacoes.asp?startAt=2&categoryID=1137&newsID=5713
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/publicacoes.asp?startAt=2&categoryID=1137&newsID=5712
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/publicacoes.asp?startAt=2&categoryID=1137&newsID=5688&imgID=6477


género"). Foi organizado por Carla Cerqueira, no quadro do CECS, em parceria com o
Doutoramento em Ciências da Comunicação e o Doutoramento em Estudos Culturais.
Mais >

No dia 31 de maio (sala de atos do ICSUMinho)
Sessão de projeção de “Deixemme ao menos subir às palmeiras...”(1972), de
Joaquim Lopes Barbosa
O CECS, em parceria com o Programa Doutoral em
Estudos Culturais (Universidades do Minho e
Aveiro), apresentaram, a 31 de maio (15h00), na
sala de atos do Instituto de Ciências Sociais da
Universidade do Minho, em Braga, o filme "Deixem
me ao menos subir às palmeiras..." (1972), de
Joaquim Lopes Barbosa. Tratase de um filme que
foi proibido pelo regime do Estado Novo e que foio
apresentado pela investigadora Maria do Carmo
Piçarra.
Mais >

Congresso de Cibercultura com 68 comunicações na agenda
A Comissão Científica do Congresso de
Cibercultura: Circumnavegações em redes
transculturais de conhecimento, arquivos e
pensamento, aprovou a apresentação de 68
comunicações durante o evento, que se realiza entre 13 e 14 de outubro de 2016, na
Universidade do Minho. A maioria das contribuições pertence a investigadores
nacionais, no entanto está ainda prevista a participação de investigadores brasileiros,
angolanos e espanhóis. Segundo a organização, a cibercultura reconhece hoje "áreas
tão diversas quanto as artes, a política, a economia e as ciências, entre outras,
impregnando os mais ínfimos processos sociais e culturais, desde o pensamento às
práticas do quotidiano". 
Entre os convidados estão Fabio La Rocca e Philippe Joron, ambos da Universidade de
Montpellier, em França, para além de Mário Vairinhos, Lídia Oliveira (ambos da
Universidade de Aveiro), António Machuco Rosa (Universidade do Porto), Luís Moniz
Pereira (Universidade Nova de Lisboa), entre outros.
Mais >

Realizase nos dias 10 e 11 de novembro, no ICS da UMinho
Seminário Internacional e Interdisciplinar "Viver em|a mobilidade: Rumo a Novas
Culturas de Tempo, Espaço e Distância"
Realizase nos dias 10 e 11 de novembro, no ICS
da UMinho o Seminário Internacional e
Interdisciplinar "Viver em|a mobilidade: Rumo a
Novas Culturas de Tempo, Espaço e Distância".
Este seminário internacional e interdisciplinar tem
como objetivo debater reflexões e resultados da
investigação realizada sobre cultura, mobilidade,
tempo e espaço, sendo uma organização conjunta
do CECSUMInho, do CIESIUL, do CEPESEUÉvora e do LABCOM.IFPUBI.
Mais >

Nos dias 15 e 16 de novembro de 2016
Congresso internacional "Redes de Cooperação Cultural Transnacionais: Um
olhar sobre a realidade lusófona"
Realizase nos dias 15 e 16 de novembro, no
Instituto de Ciências Sociais (UMinhoBraga), o
Congresso internacional "Redes de Cooperação
Cultural Transnacionais: Um olhar sobre a realidade
lusófona". O evento visa promover a reflexão e
intervenção no domínio da gestão de redes
culturais, nomeadamente no que concerne a
aspetos relacionados com as Políticas Culturais, a Cooperação Cultural, a
Comunicação Intercultural, a Comunicação Estratégica e Organizacional a Capacitação
dos profissionais do setor cultural e criativo e a Mobilidade e Internacionalização.
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:
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"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 >

Numa organização do GT de Publicidade e Comunicação da SOPCOM
'Picnic de Ideias  Publicidade em Tertúlia'
Realizase no dia 21 e julho, no ICS da
Universidade do Minho (Braga) a iniciativa 'Picnic
de Ideias  Publicidade em Tertúlia', organizada
pelo GT de Publicidade e Comunicação da SOPCOM, liderado pela investigadora do
CECS, Helena Pires. Este encontro tem por finalidade proporcionar ao GT um espaço
para debate e discussão, num contexto de proximidade e predominantemente informal,
sobre o estado da investigação na área da Publicidade, procurandose envolver neste
mesma tertúlia os estudantes de pósgraduação (mestrado e doutoramento) da área de
especialidade em Publicidade.
Mais >

Trinta e duas propostas aceites para o I Seminário de História da Comunicação
Com a participação de investigadores de Portugal,
Brasil e Espanha, o I Seminário de História da
Comunicação vai contar com a apresentação de 32
comunicações que abordam, genericamente, perspetivas históricas da comunicação e
dos média, num quadro em que, defendem os organizadores deste evento, "a história
da comunicação tem sido relegada para segundo plano nos cursos de Ciências da
Comunicação e na investigação dos fenómenos comunicacionais".
O seminário decorrerá ao longo do dia 25 de outubro de 2016 no Instituto de Ciências
Sociais da Universidade do Minho, em Braga, e resulta de uma organização conjunta
entre o Grupo de Trabalho (GT) de História da Comunicação da Sopcom e o CECS.
Mais >

De 19 a 21 de outubro
LUSOCOM'2016 realizase em Cabo Verde
O XII Congresso da Lusocom vai realizarse em
Cabo Verde, de 19 a 21 de outubro de 2016.
Associandose ao III Congresso da MEDIACOM,
este encontro visa reunir os investigadores de
comunicação do espaço lusófono para debater as
oportunidades e os constrangimentos que a cultura mediática contemporânea oferece à
expansão da lusofonia.V Vários investigadores do CECS estão envolvidos na iniciativa,
quer a nível organizativo, quer participando com comunicações.
Mais >

CECS ultrapassa os 2 mil documentos depositados no RepositóriUM
Em junho de 2016, o CECS atingiu o número de
2001 documentos integrados na comunidade que
dinamiza no RepositóriUM. Entende a direção do
centro que os investigadores devem disponibilizar,
tanto quanto possível e em regime de acesso aberto, o resultado de projetos e
investigações individuais ou coletivas em que participam. O CECS é o terceiro centro
de investigação com maior número de documentos depositados no RepositóriUM,
depois do Centro de Engenharia Biológica (5353 documentos) e do Centro de
Investigação em Educação (2794 documentos)
[http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/819].

Depósitos mensais do CECS no RepositoriUM
Pode encontrar nesta secção da newsletter as ligações do resumo mensal dos
depósitos do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade (CECS) no
RepositoriUM.
Mais >

Notícias do CECS nos média

Mais >
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Atividades dos investigadores do CECS
Em todas as edições da newsletter são listadas as atividades dos investigadores do
CECS. Neste número destacamos as atividades dos seguintes investigadores: Anabela
Carvalho, Carla Cerqueira, Clarisse Pessôa, Inês Amaral, JeanMartin Rabot, José
Manuel Peláez, Luís António Santos, Lurdes Macedo, Madalena Oliveira, Manuel Pinto,
Maria Joana Alves Pereira, Moisés de Lemos Martins, Nuno Borges de Araújo, Sara
Pereira, Vítor de Sousa.
Mais >

Revistas de Acesso Livre

Mais >
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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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Falecimento do Professor José Manuel Paquete de Oliveira
Foi um de nós no ensino e na investigação em Ciências da Comunicação, e
também no acompanhamento crítico da atividade dos média, sobretudo da
imprensa escrita e da televisão.
Mas foi o melhor de todos nós: na amizade, na sabedoria, no companheirismo,
no desprendimento, na simplicidade, e no sentido de humanidade, uma distinção
que sempre marcou as suas atitudes e gestos.
Morreu como provedor do jornal Público e como Presidente do Conselho Geral
da Universidade da Beira Interior. Ou seja, morreu de pé, a fazer aquilo que
sempre fez, trabalhando na Academia e nos média.
A comunidade científica de Ciências da Comunicação vê partir um dos seus
pais fundadores, sem dúvida a sua figura maior, tanto pela notoriedade pública
como pelo impacto na área. Grande académico no ensino e na investigação. E
grande animador da comunidade científica de Ciências da Comunicação, em
Portugal e no espaço lusófono.
E os média, sobretudo a imprensa escrita e a televisão, também veem partir um
interveniente ativo no seu campo, ao longo dos últimos quarenta anos: um
observador atento da atividade mediática e uma presença fecunda, que se
afirmou poderosa, sem ser ostensiva, ponderada, mas sempre instruída e
crítica. 
O Professor Paquete de Oliveira foi muita coisa na Academia, especificamente
no ISCTEIUL, e nas Ciências Sociais em geral, de que não vou falar. Farei
apenas três destaques sobre o seu papel nas Ciências da Comunicação em
Portugal e no espaço lusófono.
(1) O Professor Paquete de Oliveira criou, ainda nos anos 70, a disciplina de
Sociologia da Comunicação, na licenciatura de Sociologia do ISCTEIUL. E
ensinoua ao longo de trinta anos (19772006). Esteve, posteriormente, num
momento decisivo do desenvolvimento e da consolidação dos estudos de
Comunicação no ISCTE, ao criar e coordenar o curso de mestrado em
Comunicação, Cultura e Tecnologias da Informação (19982006). 
Sociologia da Comunicação foi a primeira disciplina sobre os estudo dos média
a ser lecionada em Portugal, num curso superior. 
Teve um papel importante na acreditação dos cursos superiores de Ciências da
Comunicação em Portugal, nos primórdios do ensino desta disciplina. E,
posteriormente, na avaliação destes cursos. Presidiu, assim, à primeira
Comissão de avaliação dos cursos de Comunicação Social e de Ciências da
Comunicação no ensino superior politécnico. E integrou, também, uma equipa
de avaliação dos cursos de Comunicação no ensino superior universitário.

(2) Esteve na fundação da Associação Portuguesa de Ciências da Comunicação
(Sopcom), um processo que se desenvolveu a partir de 1997 e que culminou na
eleição dos seus primeiros corpos sociais, em 1998. Integrou, então, a direção
como VicePresidente.
E em 2002 foi eleito Presidente da direção, função que desempenhou até 2005. 
Ao mesmo tempo que desenvolvia esforços para organizar a comunidade
portuguesa de Ciências da Comunicação, o Professor Paquete de Oliveira
empenhavase na criação da comunidade lusófona, com portugueses,
brasileiros, galegos, moçambicanos e angolanos. A Federação Lusófona de
Ciências da Comunicação (Lusocom) havia sido criada em 1998. Em 2002, o
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Professor Paquete foi eleito seu Presidente, funções que desempenhou até
2006.

(3) O Professor Paquete de Oliveira começou a sua vida profissional como
jornalista, no Jornal da Madeira, de que foi Chefe de redação. Trabalhou, depois,
no Notícias do Funchal e no Comércio do Funchal. Já em Lisboa, colaborou
com o Diário de Notícias, o Expresso, O Jornal, o Diário de Lisboa, o Jornal de
Notícias e o Público. 
Ganhou grande notoriedade pública nos anos 90 (19931999), como comentador
residente do programa Casos de Polícia, da SIC, que foi moderado, primeiro
pelo jornalista Carlos Narciso, e depois pela jornalista Conceição Lino.
Inaugurou a provedoria do telespectador numa televisão pública. Foi assim, de
2006 a 2011, Provedor do telespectador da RTP. Abrindo caminhos na regulação
dos média pelos cidadãos e imprimindo uma marca de qualidade ao programa,
Paquete de Oliveira tornouse o provedor de televisão por excelência e uma
referência para todos os outros provedores que se lhe seguiram, sem todavia o
igualarem em brilho. 
Em 2013 tornouse Provedor do leitor do jornal Público, funções que
desempenhou até ao fim dos seus dias, publicando o seu último trabalho a 6 de
junho passado.

Relembrando as muitas léguas de caminho que percorremos juntos, ao serviço
das Ciências da Comunicação, em Portugal e no espaço lusófono, sinto o
privilégio que me foi dado de conhecer e conviver, não apenas com uma figura
incomparável da nossa área de ensino e de investigação, mas igualmente com
o homem a todos os títulos inspirador, que era o Professor Paquete de Oliveira,
pela mansidão, serenidade, generosidade, afabilidade, simplicidade, qualidades
humanas de que se revestia o seu coração, terno e bondoso.

O Professor Paquete de Oliveira foi consultor científico do CECS desde a
fundação desta unidade de investigação. Foi um de nós  um companheiro de
todas as horas. Mas que companheiro!

Braga, 11 de junho de 2016

Moisés de Lemos Martins
Diretor do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade (CECS)

Sobre o mesmo assunto, o diretor do CECS prestou, também, um depoimento
ao Jornal 2 da RTP, no dia 11 de junho
[http://www.rtp.pt/play/p2243/e239364/jornal2  minutos 20'00 a 26'17).
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Professora Helena Sousa eleita para o International Council
da IAMCR
A Professora Helena Sousa, investigadora do CECS, onde coordena o Grupo de
Investigação "Comunicação, Organizações e Dinâmicas Sociais", e Presidente
do Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho, foi eleita para o
International Council da IAMCR (International Association on Media
Communication Research). O International Council é o órgão superior de
supervisão da IAMCR e conta com 15 membros eleitos. A Professora Helena
Sousa conseguiu o mais elevado número de votos (333) entre os membros com
capacidade eleitoral individual e institucional. No mesmo processo eleitoral, foi
reeleita Presidente da IAMCR, com 283 votos, a Professora Janet Wasco que
integra a Comissão Externa Permanente de Aconselhamento Científico do
CECS.
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Mariana Lameiras de Sousa: nova doutora em Ciências da
Comunicação
A mestre Mariana Lameiras de Sousa defendeu, no dia 27 de junho (14h00), na
sala de atos do ICSUMinho, provas de Doutoramento em Ciências da
Comunicação. A tese, intitulada "Regulação dos Media em Democracia:
Experiências e Modelos no Caso Português", tem orientação de Maria Helena
Costa de Carvalho e Sousa (DCC/CECS).
O júri, que foi presidido por Helena Sousa, presidente do ICS, em representação
do reitor da UMinho, foi constituído por Joaquim Fidalgo e Elsa Costa e Silva
(ambos do DCC/CECSUMInho), Adelino Gomes (Centro de Investigação em
Estudos de Sociologia, do Instituto Universitário de Lisboa), e Alberto Arons de
Carvalho (DCC/Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade
Nova de Lisboa).
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Voltar

Simão Daniel Cristóvão Fonseca da Silva: novo doutor em
Estudos Culturais
Simão Daniel Cristóvão Fonseca da Silva, é o novo doutor em Estudos
Culturais. Defendeu provas no dia 1 de junho (14h30), na Universidade de Aveiro
(Sala do Senado, edifício da Reitoria), com o tema "Representações do
invisível: cartografias da produção da invisibilidade do Outro em Público". Foi
orientado por Maria Manuel Baptista, tendo sido um dos arguentes Moisés de
Lemos Martins (CECS).
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CHAMADA DE ARTIGOS Revista “Comunicação e Sociedade”, nº 31 

Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade, Universidade do Minho – Portugal 

http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs 

 

NÚMERO TEMÁTICO 

Comunicação e Arte 

 

Editoras: Helena Pires (hpires@ics.uminho.pt), Silvana Mota-Ribeiro (silvanar@ics.uminho.pt), 

Anne Beyaert-Geslin (anne.geslin87@orange.fr) 

 

Línguas | Português e Inglês* 

 

Interpelar os modelos e os procedimentos artísticos na contemporaneidade, a sua relação com 

a memória e a experiência da temporalidade, assim como as práticas sociais, quotidianas, 

políticas e mediáticas de interpretação da arte ou as condições de produção da mesma, são 

alguns dos eixos que esta publicação visa perseguir.  

A democratização dos usos e dos processos, a literacia dos públicos e a sensibilização para a 

participação política no que diz respeito à arte e aos mass media constituem tendências a ter 

em conta, no quadro de uma reflexão sobre o papel dos media e da arte na sociedade. 

Problematizar as implicações sociais e políticas da “estética dialógica” e “prática dialógica”, 

assim como questionar conceitos tais como “comunidade” e “comunicabilidade”, entre outros, 

é igualmente aquilo que com este desafio se perspetiva. Impõe-se também discutir casos de 

produção e receção artística atuais, de certa forma herdeiros de uma abordagem colaborativa. 

Finalmente, importa não esquecer que a tecnologia, hoje, é frequentemente implicada na 

produção e perceção artística. É, pois, importante estudar a relação da tecnologia com a arte, 

assim como o seu papel enquanto interface entre os artistas e o público. No campo da criação 

artística, assim como no que concerne à receção e perceção das obras, impõe-se refletir sobre 

os modos específicos como as transformações ao nível da experiência, individual e coletiva, 



operadas pelas tecnologias, constrangem, ao mesmo tempo que potenciam, essa mesma 

criação/perceção. 

A semiótica visual, a semiótica dos objetos e do design, a fenomenologia e a filosofia da arte, 

as ciências da comunicação e a sociologia da arte são apenas algumas das disciplinas cujos 

trabalhos têm, neste campo de natureza multidisciplinar e incidente sobre expressões 

artísticas multimodais, oferecido importantes contributos. É neste quadro que o presente 

número da revista Comunicação e Sociedade ambiciona acrescentar novas e significativas 

enunciações. Serão assim bem-vindas propostas inscritas nas problemáticas explicitadas, 

ancoradas no aprofundamento da investigação, tanto de carácter empírico, como ensaístico, 

sobre a inventiva temática, comunicação e arte. 

 

Possíveis tópicos incluem, mas não se limitam a: 

 

- Públicos artísticos e práticas quotidianas 

- Tecnologização artística / tecnologização da experiência 

- Construção / desconstrução artística 

- Subjetividades, expressão e mundos interiores  

- Comunicação artística e cultural 

- Processos de criação: entre a produção e a receção 

- Semiótica da arte: os sentidos da arte no quotidiano 

- Arte, corpo e sexualidades  

- A performance e arte efémera 

- Cocriação e participação na obra 

- A arte com(o) mensagem: sentidos da comunicação ideológica na atualidade 

- Intervenção política, intervenção estética 

- Novas tecnologias e disseminação da obra  

- Museus virtuais: experiências do espaço e da obra 

 

"Comunicação e Sociedade" é uma revista arbitrada por pares e opera num processo de dupla 

revisão cega. 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. [http://revistacomsoc.pt/] 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”) a uma das editoras: Helena Pires (hpires@ics.uminho.pt)  

 

No ASSUNTO da mensagem, os autores deverão escrever: Comunicação e Sociedade – nº 31   

 

Regras Editoriais : 

As regras editoriais para a submissão eletrónica de manuscritos estão disponíveis aqui: 

http://revistacomsoc.pt/index.php/comsoc/about/editorialPolicies#custom-2   

 

*Os originais serão submetidos em Português ou em Inglês. A tradução para a segunda língua 

é, no entanto, da responsabilidade dos autores, podendo a sua entrega ser feita apenas após a 

confirmação de aceitação para publicação.    

 

Datas importantes: 

Data-limite de submissão: 30 de setembro de 2016  

Notificação das decisões de aceitação: 30 de dezembro de 2016 

Data de publicação da revista: junho de 2017 

  



 

 

CALL FOR PAPERS  Communication and Society, vol. 31 / Revista “Comunicação e Sociedade”, 

nº 31 

Communication and Society Research Centre, University of Minho, Portugal 

http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/index.asp 

 

SPECIAL ISSUE 

Communication and Art  

 

Editors: Helena Pires (hpires@ics.uminho.pt), Silvana Mota-Ribeiro (silvanar@ics.uminho.pt), 

Anne Beyaert-Geslin (anne.geslin87@orange.fr) 

 

Languages: bilingual| Portuguese and English*   

 

This special issue of the journal Communication and Society first aims to engage in a discussion 

of contemporary artistic models and procedures, and initiates a debate on the relationship 

between these and memory and the temporality experiencing. In addition, it seeks to promote 

research into daily social, political and media practices related to the interpretation of art, as 

well as the circumstances involving the production of such art. 

The democratization of uses and processes, the work on public literacy, and the 

encouragement of political participation concerning art and the media are some of the trends 

that should be taken into account, within the scope of a reflection on the role of the media 

and art in society. An additional challenge of this issue is to analyse and discuss the social and 

political implications underlying the “dialogical aesthetics” and the “dialogical practice”, as 

well as to challenge concepts like “community” and “communicability”, among others. It is also 

crucial to discuss current cases of artistic production and reception, which in a sense are 

inheritors of a collaborative approach. 

Finally, it is important to bear in mind that technology is nowadays frequently involved in 

artistic production and perception. Consequently, it is paramount to investigate the 

relationship between technology and art, as well as its role of interface between the artists 



and the public. In the field of artistic creation, as happens with the reception and the 

perception of the works of art, it is crucial to reflect on the specific modes how technology-

operated transformations at the level of individual and collective experience constrain, while 

harnessing, that creation/perception. 

Visual semiotics, the semiotics of objects and design, phenomenology and philosophy of art, 

communication sciences and sociology of art are just a few of the fields of study that have 

contributed significantly to the area, in a field of research that is inherently multidisciplinary 

and which focuses on multimodal artistic expressions. It is in this context that this issue of the 

journal Communication and Society aims to add novel and significant contributions to the 

theme. We welcome contributions on the topics described that seek to deepen research, both 

empirical and theoretical, on communication and art. 

 

Topics include but are not limited to: 

- Art publics and daily practices  

- Artistic technologization / technologizations of experience  

- Artistic construction / deconstruction  

- Subjectivities, expression and inner worlds  

- Artistic and cultural communication  

- Creativity processes: between production and reception  

- Semiotics of art: meanings of art in everyday life 

- Art, body and sexualities  

- Performance and ephemeral art 

- Co-creation and participation in works of art 

- Art as message: meanings of ideological communication in the present 

- Political intervention, aesthetic intervention 

- New technologies and work dissemination 

- Virtual museums: experiences of space and art works  

 

“Comunicação e Sociedade” [“Communication and Society”] is a double blind, peer-reviewed 

journal (http://revistacomsoc.pt/).    

 

 

 



Editorial rules:  

Guidelines for electronic submission of manuscripts can be found, both in Portuguese and 

English, at:  http://revistacomsoc.pt/index.php/comsoc/about/editorialPolicies#custom-2   

 

Original texts should be sent in Word format to cecs@ics.uminho.pt. Please copy, in “Cc”, the 

e-mail of one of the coordinators of this special issue: Helena Pires (hpires@ics.uminho.pt).  

 

*Original texts can be submitted in Portuguese or in English. The translation into the other 

language is the responsibility of the author(s). However, the translation of the article can be 

provided at a later stage, after confirmation of acceptance for publication of the original 

manuscript.    

 

In the SUBJECT, please write: Communication and Society Journal - Vol. 31.   

 

Important dates: 

 

Submission deadline: 30th September 2016  

Notification of acceptance: 30th December 2016   

Publication date: June 2017 

 

 



Ciência 2016 retoma a prática de promover um encontro anual, aberto a toda a comunidade científica, para a
apresentação e discussão dos principais temas, resultados e questões presentes no debate internacional e

que caracterizam a atividade científica e tecnológica em Portugal.



O encontro irá reflectir os principais temas e desafios que orientam a atividade da comunidade científica

portuguesa, juntando investigadores e convidados de diferentes esferas da sociedade num debate alargado e

plural.

Com o apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, o encontro Ciência 2016 é organizado

pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia em colaboração com a Ciência Viva  Agência Nacional para a

Cultura Científica e Tecnológica, a Academia das Ciências de Lisboa e a Comissão Parlamentar de Educação

e Ciência.

Comissário do encontro, Carlos Salema (Academia de Ciências de Lisboa)

Encontro Ciência 2016 PT - Manuel Heitor, Ministro da Ciência, Te...

«Para o ano, vamos apresentar os resultados do desafio que lançámos de preparação do Plano Nacional de Ciência e
Tecnologia, que será aberto à participação pública. No Ciência 2017, iremos comemorar o primeiro orçamento participativo
na Ciência e espero trazer projetos claros que resultem desse esforço.» Manuel Heitor, Ministro da Ciência, Tecnologia e
Ensino Superior. 

Discursos na Sessão de abertura
Manuel Heitor, Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
(/programa/discursoaberturamctes.pdf) 
JeanPierre Bourguignon, Presidente do Conselho Europeu de
Investigação (/programa/discursoaberturamctes.pdf)

https://www.youtube.com/watch?v=h9NE0YAhY7Y
http://www.ciencia2016.pt/programa/discursoaberturamctes.pdf
http://www.ciencia2016.pt/programa/discursoaberturamctes.pdf


4 de Julho

5 de Julho

6 de Julho

 (https://www.facebook.com/encontrocienciapt)  (https://twitter.com/encontrociencia) 
(https://www.instagram.com/encontrocienciapt)

Programa & Apresentações (/programa/dia4/)

Videos (/videos/?d=4)

DOWNLOAD DA NEWSLETTER (PDF) (/programa/newsletterciencia20164julhov1.pdf)

Programa & Apresentações (/programa/dia5/)

Videos (/videos/?d=5)

DOWNLOAD DA NEWSLETTER (PDF) (/programa/newsletterciencia20165julhov1.pdf)

Programa & Apresentações (/programa/dia6/)

Videos (/videos/?d=6)

DOWNLOAD DA NEWSLETTER (PDF) (/programa/newsletterciencia20166julhov1.pdf)

DOWNLOAD DO PROGRAMA DETALHADO (PDF) (/programa/programadetalhadociencia2016.pdf)

https://www.facebook.com/encontrocienciapt
https://twitter.com/encontrociencia
https://www.instagram.com/encontrocienciapt
http://www.ciencia2016.pt/programa/dia4/
http://www.ciencia2016.pt/videos/?d=4
http://www.ciencia2016.pt/programa/newsletterciencia20164julhov1.pdf
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Quarta sessão dos Seminários Doutorais de Ciências da
Comunicação e Estudos Culturais 2016
A quarta sessão dos Seminários Doutorais de Ciências da Comunicação e
Estudos Culturais 2016 teve lugar no dia 3 de junho (11h00), na sala de atos do
ICS, na UMInho (Braga). Esta sessão contou com as intervenções dos
investigadores Paulo Serra*, professor do Departamento de Comunicação e
Artes da Universidade da Beira Interior e investigador do Labcom.IFP, sendo
atualmente também o presidente da SOPCOM  Associação Portuguesa de
Ciências da Comunicação, e de Rita Ribeiro**, docente do Departamento de
Sociologia do ICSUMInho e investigadora do CECS.
A iniciativa coube, como habitualmente, ao CECS e ao Departamento de
Ciências da Comunicação e foi organizada pelos cursos de doutoramento de
Ciências da Comunicação e de Estudos Culturais (sendo este último uma
parceria com a Universidade de Aveiro). A entrada é livre.

*J. Paulo Serra (UBI, Presidente da SOPCOM)
A construção do campo das Ciências da Comunicação em Portugal 
Desde a criação do primeiro curso de Comunicação Social, no ano de 1979, o
campo das Ciências da Comunicação foise construindo em Portugal através de
um certo conjunto de formas, fazendo emergir determinadas problemáticas e
não outras. A nossa comunicação pretende, precisamente, descrever e
interrogar algumas dessas formas e problemáticas que consideramos
essenciais. 
J. Paulo Serra é Licenciado em Filosofia pela Faculdade de Letras de Lisboa e
Mestre, Doutor e Agregado em Ciências da Comunicação pela Universidade da
Beira Interior (UBI). Nesta Universidade, é Professor no Departamento de
Comunicação e Artes e investigador do Labcom.IFP, onde coordena o Grupo de
Comunicação e Media. Desempenha, atualmente, os cargos de Presidente da
Faculdade de Artes e Letras da UBI e, a nível nacional, o de Presidente da
Sopcom  Associação Portuguesa de Ciências da Comunicação.

**Rita Ribeiro (DSICS, CECS, UMinho)
Ouvir as vozes: narrar, interpretar e resgatar
Emancipadas, queremos acreditar, do caldo positivista, as ciências sociais
conquistaram o direito a não ser uma réplica das ciências experimentais e com
isso ambicionaram um conhecimento compreensivo da realidade. Esse desígnio
e a diferenciação complexa das sociedades modernas levaram os pensadores
sociais a procurar formas de chegar às práticas e aos sentidos da acção social.
Uma das mais delicadas opções metodológicas é a de escutar as vozes dos
indivíduos ou as que emanam dos grupos e das comunidades, isto é, constituir
como sujeito sociocientífico aqueles que vivem  certa circunstância, certa
condição, certa regularidade ou anomalia. Seguindo Charles Wright Mills, Pierre
Bourdieu, os sociólogos da Escola de Chicago e também a literatura e o
testemunho, procuraremos perceber as inquietações que acompanham quem
procura ouvir as vozes comuns e pensar a sociedade através delas  onde estão
as vozes, como respeitálas, como escrevêlas, como interpretálas, como
encontrar (ou não) as ‘verdades' estruturais na polifonia.
Rita Ribeiro é Professora Auxiliar do Departamento de Sociologia, do Instituto de
Ciências Sociais da Universidade do Minho. Doutorouse em Sociologia, em
2008, pela Universidade do Minho, onde fez também mestrado em Antropologia.
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Conferência de Encerramento da 3ª edição do Doutoramento
FCT em “Estudos de Comunicação: Tecnologia, Cultura e
Sociedade”
“Memória Social e História: o lugar da memória mediática e suas
transformações na era digital” foi o título da conferência proferida pelo Professor
Marcos Palacios no dia 22 de junho, na Universidade da Beira Interior – UBI
(Faculdade de Artes e Letras), na Covilhã, para assinalar o encerramento da 3ª
edição do Doutoramento FCT em “Estudos de Comunicação: Tecnologia, Cultura
e Sociedade”.

Resumo da conferência:
Partimos de algumas premissas básicas, que têm orientado nossas pesquisas
sobre as relações entre Memória e Media na sociedade contemporânea.
Constatase que nunca em tempos históricos esteve nossa sociedade tão
envolvida e ocupada em processos de produção de memória, potencialmente
armazenável em moldes quase ilimitados, passível de rápida recuperação e
compartilhamento. Paradoxalmente, no entanto, o controle social desses fluxos
de memória em contínua produção, seu selecionamento, armazenamento e
condições de acesso público suscitam problemas novos e consideráveis
desafios. Com foco especialmente (mas não exclusivamente) no Jornalismo,
buscaremos explorar, de maneira panorâmica, as transformações nas relações
entre Memória Social, História e produção mediática, de modo a problematizar
os efeitos decorrentes dos processos de digitalização. Buscaremos explorar a
ideia de que, paralelamente a uma crescente circulação e recirculação de
informação, ganham crescente relevo na contemporaneidade questões de cunho
agonístico e de (re)enquadramentos da memória e do esquecimento.

Nota biográfica de Marcos Palacios:
Marcos Palacios é Professor titular de jornalismo da Faculdade de
Comunicação, da Universidade Federal da Bahia (UFBA), no Brasil, e Professor
Catedrático visitante na Universidade da Beira Interior (UBI). Entre as suas
áreas de interesse no ensino e na investigação destacamse o Webjornalismo, o
Jornalismo Comparado e as Novas Tecnologias de Comunicação. Foi um dos
fundadores de dois grupos de pesquisa no Brasil (Grupo de Ciberpesquisa e
Grupo de Pesquisa em Jornalismo Online) e pertence ao Conselho Editorial de
diversas revistas científicas nacionais e internacionais.
Pertence à Comissão de Acompanhamento Externa do Doutoramento FCT em
“Estudos de Comunicação: Tecnologia, Cultura e Sociedade”, responsável pela
supervisão e monitorização do desenvolvimento e atividade do programa.

Enquadramento da iniciativa:
Este evento teve o apoio do Doutoramento em “Estudos de Comunicação:
Tecnologia, Cultura e Sociedade” (PD/00059/2012 – COMSOCITEC), aprovado e
financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) em concurso
nacional.

Fotos: Mariana Lameiras
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V JORNADAS DOUTORAIS EM COMUNICAÇÃO E ESTUDOS CULTURAIS 

 
Temos o prazer de anunciar que as V Jornadas Doutorais em Comunicação e Estudos 

Culturais, organizadas pelo Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade (CECS) da 

Universidade do Minho, terão lugar nos dias 27 e 28 de outubro de 2016, no campus de 

Gualtar, Braga. 

As V Jornadas Doutorais chamam estudantes de doutoramento e pós-doutoramento 

em Comunicação e em Estudos Culturais a partilharem experiências, questões, 

avanços ou resultados relacionados com os seus projetos. Damos preferência a 

comunicações direcionadas para a formulação e discussão de questões teóricas e 

para o desenho de metodologias. As propostas de comunicação devem ser articuladas 

com as áreas de pesquisa desenvolvidas no CECS, a saber: 

 Media e Jornalismo: os média no ambiente digital; jornalismo e convergência; 

média, alfabetização e cidadania, tecnologias criativas e comunicação. 

 Estudos Culturais: cultura material; representações sociais; estudos da lusofonia; 

cultura científica.  

 Comunicação, Organizações e Dinâmicas Sociais: comunicação estratégica; 

sociedades reflexivas; inclusão social; desafios societais. 

As Jornadas Doutorais visam dar visibilidade e fortalecer o trabalho de investigação 

desenvolvido nos campos das Ciências da Comunicação e dos Estudos Culturais, propiciar 

espaços de diálogo e de debate, possibilitar a troca de experiências e a avaliação crítica 

construtiva. São abertas à participação de todos e convidam em especial a comunidade 

académica ligada aos campos da comunicação e dos estudos culturais. 

Para além dos estudantes, de quem se espera uma participação ativa e construtiva, 

contribuirão para o debate e escrutínio crítico investigadoras e investigadores do CECS com 

trabalho desenvolvido nas temáticas propostas, bem como os responsáveis pela orientação 

científica dos projetos de doutoramento e pós-doutoramento. 



 

As V Jornadas compreenderão dois dias, com painéis de debate de manhã e de tarde e uma 

conferência. Serão atribuídos 15 minutos a cada comunicação, com 10 minutos para 

discussão e comentários.  

Os resumos, com cerca de 600 palavras, deverão ser enviados em formato Word para 

Vjornadasdoutorais@gmail.com até 16 de setembro. Devem incluir no corpo da mensagem 

eletrónica, mas não no resumo, dados relativos à identificação pessoal e filiação institucional 

da ou do proponente e orientador científico, bem como os respetivos endereços eletrónicos. 

Todos os resumos serão submetidos à apreciação da comissão científica das jornadas, e 

classificados de acordo com o mérito académico e a relevância face às temáticas e aos 

objetivos das mesmas. A comunicação de aceitação será feita até 30 de setembro.  

O texto integral das comunicações selecionadas, formatado segundo normas a divulgar em 

tempo oportuno, deverá ser enviado até 25 de novembro. Tal como nas edições anteriores, 

os textos integrais, depois de submetidos a avaliação cega por pares, serão publicados na 

linha de E-books do CECS.  

 

Para qualquer esclarecimento adicional, contactar: 

 Vjornadasdoutorais@gmail.com 

 

Pela comissão científica e pela comissão organizadora, 

Zara Pinto Coelho, Nelson Zagalo e Teresa Ruão 

 

CECS, UMinho, Braga 

3 de Junho, 2016 
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Doutoramento FCT em Estudos de Comunicação com ações de formação

Vídeo promocional da Festa de São João de Sobrado

3ª Conferência Rumos da Sociologia do Conhecimento, Ciência e Tecnologia em Portugal

Número especial Revista Comunicando – tributo a Paquete de Oliveira

CreE.A – Construção de um espaço europeu de Mediação para a Inclusão Social

4º Congresso de Literacia, Media e Cidadania

VII Encontro Anual da AIM

Portal de Estudos Culturais

CECS estreia canal no Twitter

CECS lança canal no YouTube e no SoundCloud

Vítor de Sousa distinguido com o Prémio Científico Mário Quartin Graça

Anabela Carvalho apresentou palestra na Annenberg School for Communication

Madalena Oliveira reeleita como chair da secção de rádio da ECREA

Professora Helena Sousa discursou no Parlamento Europeu

Ana Melo eleita vicechair da "Participatory Communication Research Section" da IAMCR

Revista 'Comunicação e Sociedade' sobe nos índices MIAR e CIRC

Helena Sousa eleita para o International Council da IAMCR

Investigadora Luísa Magalhães vence concurso da SOPCOM para publicação de livro

Faleceu o Professor José Manuel Paquete de Oliveira

Revista "Comunicação e Sociedade" indexada na ERIH PLUS

Revista "Comunicação e Sociedade" disponível no CEDAL

Revista Comunicando – Volume 5, Número 2 – Convite para a submissão de trabalhos

I Seminário de História da Comunicação do GT de História da Comunicação da SOPCOM

3ª conferência da IRAHSSE: "Teaching time and space in History and Social Sciences"

Professora Zara PintoCoelho é a nova coordenadora do Grupo de Investigação em Estudos
Culturais

Professora Helena Sousa reeleita presidente do ICS

Professor Moisés Martins distinguido com o Prémio de Mérito Científico da UMinho

Revista “Comunicação e Sociedade” passa a integrar mais duas bases de dados
internacionais

Professora Helena Sousa selecionada para o Council of Europe Committee of Experts on media
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Listas encabeçadas pela Professora Helena Sousa vencem eleições para o ICS

Investigadoras do CECS coordenam nove dos 16 Grupos de Trabalho da SOPCOM

Trabalhos de alunos de Ciências da Comunicação distinguidos no 13º Bragacine

CECS integra protocolo de cooperação interinstitucional com vista à promoção da Festa da
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Revista "Comunicação e Sociedade" já está disponível na DOAJ

Revista Comunicação e Sociedade integra portal RCAAP

Madalena Oliveira (CECS) eleita vicepresidente da SOPCOM

Gisela Gonçalves nomeada Provedora dos Estudantes do Doutoramento em Estudos de
Comunicação FCT

Anabela Carvalho apresentou palestra na Real Academia das Ciências da Suécia

Helena Sousa integra nova task force da ECREA

Moisés L. Martins reeleito para novo mandato à frente do CECS

CECS em destaque no vídeo "Ciência na UMinho" apresentado nas comemorações do 41º
aniversário da UMinho

CECS é um centro de investigação de excelência

Gigante asiático vai usar tecnologia do engageLab nos seus produtos

CECS produz documentários para a CIMAVE
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CECS toma posição sobre o SPTV: "Por um Serviço Público de Média independente, avaliado e
de qualidade"

Seminário Permanente de Comunicação & Diversidade

Foi criado por investigadoras/es do Grupo de Estudos Culturais do CECS
com o objetivo de promover a discussão com base em diferentes
abordagens teóricas, metodológicas e empíricas existentes na área.
Adesão até ao fim de junho: cabecinhas@ics.uminho.pt

O Seminário permanente de Comunicação & Diversidade foi criado por
investigadoras/es do Grupo de Estudos Culturais do CECS com o objetivo de
promover a discussão com base em diferentes abordagens teóricas,
metodológicas e empíricas existentes na área.
A iniciativa visa congregar investigadoras/es de diferentes áreas disciplinares
que trabalhem com temáticas de comunicação e diversidade, e que considerem
que este espaço pode ser frutífero para os seus trabalhos de pesquisa e/ou de
intervenção. Paralelamente, pretende fomentar o diálogo entre a academia, as
organizações e profissionais das mais variadas áreas da comunicação e a
sociedade civil.
Os principais objetivos deste seminário passam pela partilha de informação e
experiências entre os membros; integração de investigadoras/es emergentes no
domínio da comunicação e diversidade; debate das investigações em curso na
área e de outros projetos da sociedade civil e criação de redes com diversas
organizações e coletivos a nível nacional e internacional.
A primeira reunião do grupo, com vista à tomada de decisões quanto à agenda e
à organização do seminário, será marcada após as manifestações de interesse.

Convidamos todos/as investigadores com interesses nesta temática a aderir ao
grupo. Para o efeito, basta enviar uma mensagem, até ao fim do mês de junho,
para: cabecinhas@ics.uminho.pt

Imprimir Partilhar Voltar
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Home Eventos 2016

Voltar

Seminário "Textualidades em fluxo: para captar os media
como experiência"
Realizouse no dia 21 de junho, na sala de atos do ICSUMinho (14h30), o
seminário "Textualidades em fluxo: para captar os media como experiência",
com a intervenção de investigadores da UFMG  e do CECS. A iniciativa
inscreveuse no encerramento do projeto FCT/CAPES "O Fluxo e a morte:
desafios teóricometodológicos em torno do ‘acontecimento mediático’"
(CECS/UFMG).

Seminário | Textualidades em fluxo: para captar os media como
experiência
21 de junho de 2016 | 14h30 | sala de atos ICS

14h30: comunicações
Bruno Souza Leal (UFMG)
Dos textos às textualidades dos media

Bruno Guimarães Martins (UFMG)
Considerar a materialidade dos media: três formas de ler e escrever as histórias
da comunicação

Carlos Alberto de Carvalho (UFMG)
Com os media, sem os media, contra os media: como pensar os processos de
"mediatização"

Elton Antunes (UFMG)
Media em trânsito, media em transe: textualização, epifania e distanciação

Paulo Bernardo Ferreira Vaz (UFMG)
Sobre texto visual, som e imagem: novas paragens para as paisagens textuais
dos media

Vítor de Sousa (CECS | UMinho)
Os média e a construção de uma realidade equívoca e totalizante

16h00: debate
16h30: pausa para café

17h00: comunicações
Belmira Coutinho (CECS | UMinho)
Museus de Resistência como espaços de integração, regulação, e
(re)construção de narrativas de morte e de sofrimento

Felisbela Lopes e Rita Araújo (CECS | UMinho)
Quando a morte perde valor noticioso: o caso do surto de legionela ocorrido em
2014 em Portugal

Rita Araújo, Zara PintoCoelho e Felisbela Lopes (CECS | UMinho)
A tessitura do suicídio na imprensa generalista portuguesa: ângulos
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predominantes

Ana Melo e Sandra Marinho (CECS | UMinho)
Lápides dos tempos modernos: os obituários de figuras públicas internacionais
na imprensa portuguesa

Sofia Gomes e Felisbela Lopes (CECS | UMinho)
A prevenção na cobertura mediática das principais doenças causadoras de
morte
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Festa da Bugiada e Mouriscada de Sobrado: apresentação
do projeto de investigação
Foi apresentado na manhã do dia 22 de junho, na sala de atos do ICS, o Projeto
de investigação da Festa da Bugiada e Mouriscada de Sobrado, que está em
curso no CECS, sendo coordenado pela investigadora Rita Ribeiro. A iniciativa
inscreveuse nas atividades de encerramento do projeto FCT/CAPES "O Fluxo e
a morte: desafios teóricometodológicos em torno do ‘acontecimento mediático’"
(Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade/Universidade Federal de
Minas Gerais).

O projeto, que tem como parceiros a Casa do Bugio, a Câmara Municipal de
Valongo e a União de Freguesias de Campo e Sobrado, desenvolvese em três
eixos  investigação, intervenção e divulgação , e pretende realizar o registo,
descrição e análise exaustiva da festa, enquadrandoa nas tradicionais
festividades de máscaras e de "mouros e cristãos". Por tratarse de uma festa
de enorme riqueza simbólica, no plano ritual, performativo e estético, e que
representa um forte elemento identitário na comunidade de Sobrado, um dos
objectivos é a sua inscrição no Inventário Nacional de Património Cultural
Imaterial, criando as bases para um eventual candidatura à lista do património
cultural imaterial da UNESCO.

Toda a informação sobre o projeto:
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/publicacoes.asp?
startAt=2&categoryID=1060&newsID=5444
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Carla Cerqueira na última sessão de 2016 do Seminário
Permanente de Educação para os Média
A investigadora do  CECS Carla Cerqueira, aluna de pósdoutoramento, foi a
responsável pela última sessão do ano letivo 20152016 do Seminário
Permanente de Educação para os Média, com uma intervenção intitulada
“(Re)pensar a literacia crítica mediática a partir dos estudos de género”. Foi no
dia 22 de junho (14h30) na sala de atos do ICSUMinho.

O Seminário permanente de Educação para os Média foi criado por grupo de
investigadores do Grupo de Média e Jornalismo do CECS, para discutir
assuntos em torno das problemáticas da literacia e educação para os média,
abordadas predominantemente de um ponto de vista comunicacional.

A iniciativa que reúne investigadores que direta ou indiretamente trabalham
vertentes desta área, e nomeadamente os doutorandos, constitui um espaço
aberto a todos os investigadores do CECS ou exteriores a ele, que entendam
que o seminário pode ser relevante para as respetivas pesquisas.

Os objetivos deste seminário assentam no apoio à autoformação dos membros;
à partilha de informação sobre literatura relevante, eventos e notícias; ao debate
das investigações de cada membro e das apresentações a apresentar em
eventos científicos. Mais globalmente, o seminário propõese contribuir para o
aprofundamento e qualificação da pesquisa feita em Portugal e para o
desenvolvimento da educação para os média no país.

“(Re)pensar a literacia crítica mediática a partir dos estudos de género”
Resumo: Os média são um lugar político de construção e modelagem de
identidades e relações sociais. Tanto podem funcionar como “dispositivos de
administração e controlo” como de “resistência social” (Esteves, 2003: 93),
podendo contribuir para a criação de pedagogias públicas (Luke, 1994). Olhar
para o campo mediático implica uma relação triangulada entre produtoras/es,
conteúdos e públicos.
Neste seminário refletiuse sobre a pertinência e aplicação da literacia crítica
mediática no campo dos estudos feministas e/ou de género, assente, numa
perspetiva de literacia enquanto projeto participativo e colaborativo, que integre
atividades que intensifiquem a democratização e a participação cívica de
indivíduos e grupos (Kellner & Share, 2005, 2007). Assim, a literacia crítica
mediática é encarada como tendo potencial para questionar discursos
dominantes veiculados pelos diversos média, de modo a fomentar o ativismo e
a resistência social.
Partindo de um posicionamento epistemológico feminista, que integra uma
abordagem intersectional (McCall, 2005), a literacia crítica mediática assume
uma dimensão política e transformacional, através do desenvolvimento de
olhares críticos que convergem para um empoderamento semiótico (van
Zoonen, 1994). Nesta ótica, a literacia deve incorporar as políticas de
localização (Rich, 1984/1993), bem como visibilizar as experiências e perceções
de leitura de indivíduos e grupos, as quais podem ser encaradas como
rizomáticas (Deleuze & Guattari, 2007). Assim, nesta apresentação discutiram
se alguns casos concretos de aplicação da literacia crítica mediática,
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Day 1
27 JUNE 2016

Registration - Welcome Buffet Lunch
Opening Session  Venue: Ziedoņa Hall

Moderator:
Ms Sheila Webber, Representative of the GAPMIL European Sub-Chapter; Senior Lecturer 
& Director of the Centre for Information Literacy Research, Information School, University of 
Sheffield

Key Speakers:
Ms Inara Murniece, Speaker of the Parliament of the Republic of Latvia 
Mr Guy Berger, Director for Freedom of Expression and Media Development, Communication 
and Information Sector, UNESCO
Mr José Manuel Pérez Tornero, Representative of the International University Network on 
MIL and Intercultural Dialogue; Research arm of GAPMIL; Professor, Autonomous University 
of Barcelona
Mr Emils Anskens, President of the National Youth Council of Latvia
Mr Andris Vilks, Director, National Library of Latvia

Plenary Session 1  Venue: Ziedoņa Hall
Promoting Media and Information Literacy in a Shifting Communication/Media and Information Landscape 
for Open and Secure Societies

Moderator:
Mr Guy Berger, Director for Freedom of Expression and Media Development, Communication 
and Information Sector, UNESCO

Description:
Media and information literacy is a necessary response to a changing and increasingly complex media 
landscape. This change is brought about both by the digital revolution and by a change of behaviour 
and attitude on the part of citizens. The digital revolution includes, high levels communications between 
inviduals via digital means,  intensive use of mobile devices, connectivity everywhere, all the time and 
to almost everything. Citizens are no longer mere passive recipients of information and media content, 
but also content creators and sources of information and media, for example through involvement in 
social media. The news as we know it through traditional media have morphed into a complex mix of 
facts, part-facts, propaganda and public relations, and sometimes out-right lies or misinformation with 
the use social media, blogs etc., making it difficult to determine what information is credible, who are 
professional journalists and what are the criteria for defining them today, considering the impact that 
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citizen journalists have. Attendant to this backdrop are the challenges of privacy, an open Internet, 
censorship and freedom of expression and misuse of media and technology to promote hate speech, 
discourse of fear and to spread political disinformation.

In this shifting media landscape, regulation is still necessary but it has to be complemented with measures 
that empower citizens to make sense of the media and information with which they engage, in particular 
digital media, and interact with it with wisdom, ethics and equality. This opening Plenary will dig into the 
increased need to implement media and information literacy (MIL) and explore how MIL can be  a tool 
for all stakeholders in the present information and communication environment.  It will seek to answer 
the following questions: What does it mean to live in open and secure societies today? Are citizens 
prepared to build autonomous life projects in Knowledge Societies? What media and information literacy 
competencies do citizens need to acquire in this shifting information and media landscape? Are policies 
on media and literacy tailored to the current media landscape? What are the implications for Human 
Rights?

Mr Toms Meisitis, Member of the Board of Latvian Information and Communications Technology 
Association (LIKTA)
Ms Mari Sol Pérez Guevara, Policy Officer responsible for media literacy, European Commission
Ms Sheila Webber, Representative of the GAPMIL European Sub-Chapter; Senior Lecturer & 
Director of the Centre for Information Literacy Research, Information School, The University of 
Sheffield
Ms Renee Hobbs, Professor of Communication Studies, Harrington School of Communication 
and Media, University of Rhode Island

Break

Round table 1  Venue: Room D
MIL, Internet, Media and Information Industries (Including of Social Media Players Such as Google, Twitter, 
Facebook etc.) and Governance

Moderator:
Mr José Manuel Pérez Tornero, Representative of the International University Network on 
MIL and Intercultural Dialogue; Research arm of GAPMIL; Professor, Autonomous University 
of Barcelona

Description:
Almost a third of Europeans use social networks every day or almost every day. In the 15-24 age group, 
3 out of 4 Europeans use social media every day. What is the role of social media companies and digital 
intermediates and other players in the media and information industries to empower the users with 
media and information literacy competencies? What actions are they already taking or will be taking? 
What partnership opportunities exist? How can dialogue be stimulated between private and public digital 
intermediaries, social media companies, relevant regulators and civil society actors be stimulated around 
MIL? Some of these players are already actively engaged in public debates in other fora or forums. What 
should be done to introduce MIL in these forums? Are there overall public policy considerations, based 
on international standards, that should be brought to the fore?

Mr Janis Palkavnieks Spokesman of Latvian National Network “draugiem.lv”
Mr Khaled Koubaa, Founder, Arab World Internet Institute
Mr Jochen Spangenberg, Innovation Manager, Innovation Projects / Projects & Development, 
Deutsche Welle

15:30 - 16:00

16:00 - 17:15
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Round table 2  Venue: Room B
MIL, Interreligious Understanding in Support of Solidarity/Living Together and Peace

Moderator:
Mr Marius Lukosiunas, Programme Specialist, Communication and Information Sector, UNESCO

Description:
In today’s complex societies, media and information are absolutely necessary to achieving interreligious 
understanding and reciprocal knowledge sharing, solidarity and peace. It is the unwelcomed truth that 
many wars, conflicts and violence are carried out in the name of religion which are institutions of peace. 
Media and the Internet are channels through which religious beliefs, practices and norms are transmitted. 
Sometimes messages are distorted. Furthermore, there is an absence of public discourse on religious 
dialogue in the media.  Where such discourse occurs on the Internet it is often conflictual. Media and 
information literacy competencies can enable individual and groups to be critical about their beliefs and 
to wisely enquire about the beliefs of others. It can open up knowledge of the “Other” that leads to 
greater tolerance and dispel certain myth about religion or faith that stirs fear and anxiety. Finally, media 
and information literacy enables individual groups to effectively appropriate media and technology to 
promote dialogue and peace.  This session will respond to the following questions: Are there existing 
initiatives in Europe relating to MIL and interreligious or interfaith dialogue? Do relevant tools and 
material exist? What needs to be to be done to increase public discourse on religious dialogue in the 
media? What guided interaction is needed between journalists, bloggers, religious leaders, and adherents 
to stimulate public dialogue? What are youth perspectives on media and interreligious dialogue? Can MIL 
be a counter-tool for reducing the impact that the “discourse of fear” has on the perception of “others” 
through the media/public discourse?

Ms Victoria Martin de la Torre, Press Officer, Group of the Progressive Alliance of Socialists & 
Democrats in the European Parliament
Mr Andis Kudors, Member of the Board, Executive director, researcher of the Centre for East 
European Policy Studies
Mr Alton Grizzle, Programme Specialist, Communication and Information Sector, UNESCO
Ms Julie Gray, Founder, Middle East Media Literacy Initiative (MEMLI)

Round table 3  Venue: Room 078
Libraries, Information and MIL: The New Strategies

Moderator:
Mr Uldis Zarins, Director of Development, National Library of Latvia

Description:
Libraries, especially the public libraries, are increasingly becoming the local centres of life-long learning, 
helping their communities to develop new skills in different areas, with a particular focus on media and 
information literacy. Libraries are helping people of all ages to acquire ICT skills, to use ICT tools and 
applications, to search, evaluate and publish information, and to develop critical thinking skills. However, 
library activities and their role in the field of MIL are currently underrepresented in existing MIL policies 
and actions, and libraries should get more recognition for what they are doing and get more involved 
in implementation of MIL policies and actions. The main questions to be tackled are: How do librarians 
perceive the role of libraries in MIL activities? Are they aware of their role in implementation of MIL 
policies? Where lies the red line, what libraries can realistically be expected to do in the field of MIL? 
What are the opportunities for synergies between libraries and other players in the field of MIL? Are 
librarians skilled enough to be effective in MIL activities?
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Ms Leena Toivonen, Director in Valkeakoski City Library; Member of EGCIS Expert group, 
EBLIDA (European Bureau of Library, Information and Documentation Associations)
Ms Baiba Holma, Associate professor, Department of Information and Library Studies Faculty of 
Social Sciences, University of Latvia
Mr Paolo Celot, Director and Secretary General, European Association for Viewers Interests 
(EAVI)
Ms Amélie Turet, President, French Society for the History of Youth and Sports; Member of the 
research network ANR TRANSLIT

Plenary Session 2  Venue: Ziedoņa Hall
Bridging Concept and Practice: Mediators of MIL at the Local Level (The Role of Libraries and Media Networks 
as Mediators in Promoting MIL (The Case of Latvia) and Other Target Groups (Parents, Teachers, Industries))

Moderator:
Mr Xavier Landes, Expert in Media Ethics, Department of Media, Cognition and Communication, 
University of Copenhagen; Visiting lecturer at Stradins University

Description:
MIL as a composite concept includes knowledge, skills and attitudes that cannot be developed separately. 
MIL fulfils inalienable part of the study process as well as the daily life. The concept in practice could be 
delivered and promoted through different mediators (parents, schools, libraries, media, industries, etc.) 
but in most of the cases the potential does not go along with the capacity needed for the promotion of 
MIL. 
The unique situation in Latvia shows that libraries play a crucial role as mediators in promoting MIL 
especially for children at the local level because of the good infrastructure and the access to the internet. 
The lack of time, human resources and capacity often hinder the support needed for children from the 
adults (parents, librarians, teachers, etc.) in developing MIL.  Many library associations and a number 
of media networks, print and broadcast unions as well as journalist associations in Europe have been 
playing instrumental roles as mediators of MIL.  This second plenary session will deal with the questions 
that could help to find ways how to synergize the target groups of the mediators and bridge the concepts 
and practices. The following questions will be raised: How MIL has seen from perspective of each of the 
target groups (parents, schools, libraries, industries, etc.)? How the potential and the capacity of different 
mediators could be raised and strengthened? How to synergize the activities of each of the target groups 
to help girls and boys by promoting the MIL? Can these mediators do more to promote MIL as a tool for 
gender equality advocacy? And further on, can mediators use MIL as a tool for better representation of 
marginalized and minority groups and communities, considering that the media plays a critical role in how 
these groups and communities are portrayed?

Ms Guna Spurava, Head of the UNESCO Chair on Media and Information Literacy, University 
of Latvia
Mr Jukka Relander, President of EBLIDA (European Bureau of Library, Information and 
Documentation Associations)
Mr Fabian Franke, Director, University Library, University of Bamberg, Germany (Representative 
of IFLA, Information Literacy)
Ms Elodie Depré, Representative of ENPA (European Newspaper Publishers’ Association); 
Media Literacy Project Manager and Communication Officer, LAPRESSE.be
Mr Giovanni Melogli, President EMI European Media Initiative  EU Affairs - Alliance Internationale 
de Journalistes

17:15 - 18:45

19:00 - 21:00 Official Reception  Venue: 11th and 12th floor
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Day 2
28 JUNE 2016

Plenary Session 3 A  Venue: Ziedoņa Hall
GAPMIL European Sub-Chapter: MIL European Projects Building Stakeholders Actions in Support of MIL

Moderator:
Ms Sheila Webber, Representative of the GAPMIL European Sub-Chapter; Senior Lecturer 
& Director of the Centre for Information Literacy Research, Information School, University of 
Sheffield

Description:
Many stakeholders and institutions worldwide are implementing MIL-related activities of different scope 
and impact. Nevertheless, only a handful has national MIL-related policies and comprehensive strategies 
to implement them. Europe is one of the regions where partnerships have enabled collaborative actions 
resulting in a trend towards achieving positive progress in the area. A lot of examples of policies for 
MIL demonstrate vision and consensus among stakeholders in the continent. GAPMIL European Sub-
Chapter is an encouraging sign of the potential of regional partnership. At the same time, more efforts 
are needed in order to boost collaborative actions, learn about what is happening in the rest of the world 
on this topic and enhance policies and actions. The third plenary session will address the state of art 
of European partnership in MIL, identify new challenges on this area, share inspiring experiences and 
propose some dialogue and action lines to foster stakeholder’s collaboration in support of MIL.

The panellists will address some important questions such as: How can GAPMIL consolidate its networks 
regionally? What efforts need to be done in order to strengthen their capacities and articulations? What 
projects on this area can be inspiring for other GAPMIL chapters? Are there examples of gender-specific 
MIL projects or projects directly related to the sustainable development gaols? Are there examples of 
MIL projects that target marginalized, minority and vulnerable groups and communities in their media 
representation? What are the main challenges to drive MIL development and impact at European 
and global level today? How can the European Sub-Chapter collaborate with other GAPMIL Chapter 
globally around promoting awareness citizens engagement in the implementation and monitoring of the 
sustainable development goals?

Ms Carolyn Wilson, Chair, GAPMIL Interim International Steering Committee, Faculty of 
Education, Western University, Canada
Ms Divina Frau-Meigs, TRANSLIT network; Representative of the GAPMIL European Sub-
Chapter; Professor, University of Sorbonne Nouvelle
Mr José Manuel Pérez Tornero, Representative of the International University Network on 
MIL and Intercultural Dialogue; Research arm of GAPMIL; Professor, Autonomous University 
of Barcelona
Mr Igor Kanizaj, Vice-dean, Science and International Cooperation / University of Zagreb, 
Faculty of Political Science

09:00 - 10:30
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Break
Round table 4  Venue: Room D
MIL: a Privacy Shield

Moderator:
Ms Divina Frau-Meigs, TRANSLIT network; Representative of the GAPMIL European Sub-
Chapter; Professor, University of Sorbonne Nouvelle

Description:
The explosion of digital technology and proliferation of media platforms have led to a widespread use 
of the Internet and social media for communication, commerce, politics, development, as well as fierce 
competition among media actors etc.  The Internet is also being increasingly abused by those who want 
to promote hate, radicalization, extremism and illegal activities. Governments feel it necessary to carry 
our surveillance to protect their citizens. Commercial enterprises collect more and more information on 
citizens to compete and the stated intent to serve them better. People get used to share personal details 
about their private lives. The boundaries between private and public life are weakened and blurred in 
the era of Internet, which implies several threats to privacy. Beyond awareness raising on the risks of  
sharing inappropriate information, MIL can afford competencies to citizens to assess their risks, assess 
what to share and why, how to prevent identity theft etc., to manage the level of access that software 
and online platforms have to their person device, to enage in debates about privacy versus security and 
privacy policies of digital intermediaries etc.  This session will foreground these issues. In additional it will 
answer the questions: What are citizens’ perspectives on privacy? Do women/girls and men/boys have 
different perspectives? Do young/old have different perspectives? How is privacy being treated in MIL 
curricula and training globally?

Mr Joseph A. Cannataci, Chair in European Information Policy & Technology Law, Co-Director 
of Security; Technology & e-Privacy (STeP) Research Group, University of Groningen, The 
Netherlands; Head, Department of Information Policy & Governance, University of Malta; UN 
Special Rapporteur on the right to Privacy
Ms Sherri Hope Culve, Director, Center for Media and Information Literacy (Privacy in MIL 
Training)
Ms Jillian York, Director for International Freedom of Expression, Electronic Frontier Foundation
Mr Karlis Podins, Threat Analyst, CERT.LV
Mr Paul de Theux, Director, Media Animation asbl, SIGNIS, World Catholic Association for 
Communication 

Round table 5  Venue: Room B
MIL to Build Trust In Media: Media and Information Ethics and Sustainable Media and Information 
Environment

Moderator:
Ms Tatjana Ljubic, Media Literacy Consultant and Trainer, Independent Journalists’ Association 
of Serbia

Description:
Information, media and technological communication platform  are indispensable resources that enable 
participation in public decision making and promote values for sustainable development and more 
humane societies. To achieve professional and ethical journalism and media in which citizens can put 
their trust require three broad actions. These include capacity building for journalists and media as well 
as media self-regulation and co-regulation and media and information literate citizens. The third action 

11:00 - 12:30

10:30 - 11:00
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is often overlooked or not well grasped by stakeholders.    MIL can contribute to build trust in media, 
through the awareness of ethical principles and the penetration of a critical and creative citizenship 
in the information production and distribution. Understanding that the functions of media and other 
information providers, and the conditions under which these functions can be effective exercised, is at 
the core of being able to exercise one’s right to freedom of expression and access to information. This 
roundtable will illuminate these propositions. It speaks to the following questions: Can  build trust in 
media help to consolidate sustainable media and information environments? What are the key tenets of  
professional and ethical journalism in a healthy democracy? Can citizens really demand quality media and 
to hold media accountable to the public? What are good practices of existing initiatives in Europe? How 
do we tackle journalism online, citizens journalists, professional bloggers etc.? In the emergence of citizen 
journalism, there is a wide debate about the definition of a journalist today.  Aside from rights, do citizen 
journalists have obligations and should they abide by ethical guidelines as professional journalists do?

Mr Xavier Landes, Department of Media, Cognition and Communication at the University of 
Copenhagen, a visiting lecturer at Stradins University, an Expert in Media Ethics
Mr Tihomir Loza, Executive Director, South East European Network for Professionalization of 
Media
Mr Miomir Rajcevic, President, Media Education Centre
Mr Aidan White, Director, Ethical Journalism Network

Lunch

Plenary Session 4  Venue: Ziedoņa Hall
MIL: the Development of the National Policies (Synergy and Balance Between the Interests of Public and 
Private Sector)

Moderator:
Mr Leo Pekkala, Deputy Director, PhD, Head of Unit, Media Education and Audiovisual Media 
(MEKU), National Audiovisual Institute

Description:
This session is a follow-up to Plenary Session 3 but with exclusive focus on MIL policies and strategies 
at the national level. The knowledge divide and the unequal distribution of information impact in the 
balanced development of our societies. More and new inequalities continue to emerge from this divide, 
as a result of different capacities to appropriate knowledge to manage citizen’s own life projects. These 
inequalities take place at international but also at national levels, where different social groups show 
very diverse levels of access to information and communication platform as well as the related labour 
market, governance debates, peace building etc. Private and public sector are both interested in the 
improvement of media and information literacy competencies among citizens, even if for different 
reasons, the UNESCO Media and Information Literacy Policy and Strategy Guidelines resource proposes 
a holistic approach. This session will analyse: How national policies and strategic plans on media and 
information literacy and initiatives from enterprises or associations often converge in the creation 
of a citizens with critical media and information literacy competencies? What is the status of MIL 
related policies in Europe? Is there a downward trend as to attention to the importance of national 
MIL policies and strategies? What factors are contributing to the present status? What are urgent 
steps to be taken in this respect? What are some good practices in articulating national MIL policies 
and strategies in the region?  Public policies are often gender blind, and exclude many marginalized 
groups and communities. How can gender equality and interests of those groups that are “most at 
risk” be mainstreamed in national MIL policies and strategies, their articulation and implementation?

Ms Irma Velez, Representative of the European GAPMIL Sub-chapter, ANR TRANSLIT Network; 
Associate Professor at the ESPE Académie de Paris-Université Paris Sorbonne
Ms Kristina Juraite, Chairing, Department of Public Communications, Vytautas Magnus 

12:30 - 14:00
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University
Mr Manuel Pinto, Professor in Communication Sciences, Communication and Society Research 
Centre, University of Minho
Mr Mark Higham, Cultural Educator, Film Literacy Europe

Break

Round table 6  Venue: Room D
MIL and Research Strategies; Promoting Media and Information Literacy in a Shifting Communication and 
Information Landscape for Open and Secure Societies

Moderator:
Ms Aikaterini Dimitrakopoulou, Administrator, European Commission

Description:
The research community has made tremendous contribution to the understanding and importance of 
MIL over the four decades. New developments in media and technology are constantly demanding a 
repositioning of relevant competencies (knowledge, skills and attitudes) needed by citizens. Despite the 
strides made by the research community, in order to develop effective MIL strategies, more theoretical 
and pragmatic research needs to be undertaken. A deeper scientific assessment of citizens interaction 
with media and information literacy competencies is a priority -  including levels of media and information 
literacy among populations and specific needs in terms of use of media. This roundtable will address the 
state of art of research on MIL as well as the contribution of the latter to launch effective strategies. The 
speakers will identify gaps in research, methodological approaches and new lines to develop in the field.  
It will further a common research agenda on MIL in Europe and suggest what framework could allow a 
closer co-operation between the action policies and the scientific and academic sector and practitioners 
of the MIL field.

Ms Ilva Skulte, Associate professor at the Rīga Stradiņš University
Ms Divina Frau-Meigs, TRANSLIT network; ECREA Representative
Mr José Manuel Pérez Tornero, Representative of the International University Network on 
MIL and Intercultural Dialogue; Research arm of GAPMIL; Professor, Autonomous University 
of Barcelona
Ms Emily Keaney, Senior Research Manager, OFCOM
Ms Maija Katkouska, Net-Safe, Latvia Safer Internet Centre

Round table 7  Venue: Room B
Curricula, MIL Education, and New Resources and Strategies for Teacher Training in Europe

Moderator:
Ms Hannah Grainger Clemson, European Commission/Directorate General for Education and 
Culture

Description:
In information and knowledge societies, the school is called to extend the range of literacy and related 
pedagogies beyond reading, writing and computing abilities. This has been long established. New 
information and communications media imply different and more complex ways to learn and process 
information. At the same time, new competencies are demanded for meaning-building and multichannel 

16:00 - 17:30

15:30 - 16:00
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communications. The school faces the challenge of guiding the acquisition of these competencies. 
UNESCO’s Media and Information Literacy Curriculum for Teachers is an important resource to guide 
the integration of teaching about and through MIL in schools and integrate MIL into the extra-curriculum 
activities. What are the main strategies for teacher training in Europe? How is MIL being integrated into 
the formal teacher education system? How is MIL in schools building capacities? What other actions 
need to be undertaken to widespread integration of MIL in schools? What new tools and resource exists 
and are these open education resources? Are MIL MOOCS viable alternatives? What are some successes 
in this area?

Ms Solvita Denisa-Liepniece, Dr./Assistant Professor, Vidzeme University of Applied Sciences; 
Baltic Centre for Media Excellence
Mr Julian McDougall, Professor of Media and Education and Director of CEMP
Ms Sirkku Kotilainen, Professor in Media Literacy, University of Tampere
Ms Adeline Bossu, European project coordinator, MOOC ECO in France, University of Sorbonne 
Nouvelle
Ms Dace Baumgarte, Expert, Latvian Information and Communications Technology Association 
(LIKTA)

Plenary Session 3 B  Venue: Ziedoņa Hall
GAPMIL European Sub-Chapter Coordination Meeting: the Way Forward

Co-Moderators:
Ms Divina Frau-Meigs, TRANSLIT network; Representative of the GAPMIL European Sub-
Chapter; Professor, University of Sorbonne Nouvelle
Ms Sheila Webber, Representative of the GAPMIL European Sub-Chapter; Senior Lecturer 
& Director of the Centre for Information Literacy Research, Information School, University of 
Sheffield

Mr José Manuel Pérez Tornero, Representative of the International University Network on 
MIL and Intercultural Dialogue; Research arm of GAPMIL; Professor, Autonomous University 
of Barcelona
Ms Carolyn Wilson, Chair, GAPMIL Interim International Steering Committee; Faculty of 
Education, Western University

17:30 - 18:30
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Day 3
29 JUNE 2016

Plenary Session 5  Venue: Ziedoņa Hall
MIL: Human Rights and Healthy Democracy, Countering Radicalization and Hate Speech; Intercultural and 
Interreligious Understanding

Moderator:
H. E. Mr Imants Viesturs Liegis, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to France, 
Permanent Delegate of the Republic of Latvia

Description:
Today, the world is witnessing an unprecedented increase of radicalization and hate speech either explicitly 
or masked as the “discourse of fear” which in turn challenges human rights. The roots of this conflict are 
deep: poor governance, political exclusion, social, economic inequity, power struggles, ideological beliefs 
and intolerance etc. In such a critical juncture, old and new media are powerful platforms to promote 
positive values and strengthen orientation towards the culture of peace and dialogue. On the other 
hand, a savvy and participatory citizenship is crucial to influence political decisions and develop more 
humane and democratic societies. This session will address how can MIL strategies promote a culture of 
democracy, tolerance, peace and a rights-based approach. Speakers will address the respective themes 
as per session title while zeroing in on: What are some success stories of enlisting MIL in these areas? 
What are some challenges? Is there sufficient research on MIL in relation to these themes? What are 
some public policy implications?

Mr Maciej Tomaszewski, Policy Officer - DG JUST, European Commission

Ms Ewa Thorslund, Director, Statens medieråd
Mr Alton Grizzle, Programme Specialist, Communication and Information Sector, UNESCO
Ms Ivana Jelaca, Head of Media Diversity Institute (MDI) Western Balkans
Ms Bérangère Blondeau, MIL Teacher and researcher ; ECFOLI project, Université Sorbonne 
Nouvelle

Break

Round table 8  Venue: Room D
MIL, Young People and New Publics and Communities

Moderator:
Ms Sanita Jemberga, Chairperson, Latvian Journalism Association and Re: Baltica Investigative 
Journalism Centre, a veteran investigative journalist and editor (also expert in IPDC/UNESCO)

Description:
Media and information literacy is multi-dimensional – precise sub-competencies (knowledge, skills and 
attitude) of media and information literacy depend on the individual’s needs and habits of information, 
media and technology use, as well as on the social group to which he/she belongs. We face a challenge 
to find the optimal theoretical and practical approaches to develop media and information literacy 
among the population at large and at the same time addressing to differentiated audiences with their 

09:00 - 10:30

10:30 - 11:00

11:00 - 12:30
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specific characteristics. Teenage audience may perceive hate speech or sexting as a self-presentation 
or sign of courage or rebelliousness. Some of student audience do not use traditional media, only the 
Internet and mobile applications. As well internet usage by seniors is on the rise. This is a relatively new 
audience that ought to be well versed in critical media and technology usages. Discussion is necessary 
on which methods and approaches would give the best results to develop media and information literacy 
among young people and new publics and what are examples of best practices, including contribution 
of informal education, the outreach of libraries as well as public service media. During this session the 
following questions will be raised: What are the barriers to acquiring media and information literacy by 
young audiences and how to overcome them? How can a teenager’s or youngster’s community and circle 
of friends help to develop his or her media and information literacy? What impact can this have on the 
representation and perception of marginalized youth? And conversely, how to overcome the risk that the 
community to which the teenager belongs makes him or her more radical and encourages hate speech? 
How can parents with insufficient media and information literacy participate in its promotion in their 
families?What are the most effective ways of developing media and information literacy in the audience 
of pre-school children? Is it enough for them to understand the difference and relationships between 
reality and representation in information and media?

Ms Liva Brice, Research Assistant EU Kids Online, University of Latvia, Department of 
Communication Studies
Ms Sirkku Kotilainen, Professor, Ph.D., School of Communication, Media and Theatre & School 
of Education, University of Tampere
Mr Samy Tayie, Professor, Cairo University
Ms Narine Khachatryan, Co-Founder, Media Education Center (MEC)
Ms Maria Podlasek-Ziegler, Programme Manager, European Commission

Round table 9  Venue: Room B
Journalism Audiovisual Services, Film and MIL in Europe: New Projects

Moderator:
Ms Mari Sol Pérez Guevara, Policy Officer responsible for media literacy, European Commission

Description:
This session focuses on media literacy practice in audiovisual domains, such as cinema, television, radio, 
video and the various on-demand services. It covers two separate themes. Firstly, it will provide an 
overview of significant practices and actions in EU-28 Member States as well as initiatives in other 
European countries, currently being compiled by the the European Audiovisual Observatory. The second 
theme is film literacy, which is a subset of media literacy. The participants of the workshop will share their 
country experiences and will discuss study programmes, training courses, study aids and other materials 
that have already been developed or are to be designed to promote media literacy in the audiovisual 
sector. The speakers will discuss on and raise such questions as: What is the role of public service 
broadcasters in media literacy? Who are the other relevant actors in the promotion of media literacy in 
the audiovisual sector?  Concerning film literacy, the questions are: Has the digital technology (specific 
software, CGIs etc.) changed the nature of the film language? What are the expectations of the native 
digital and the digital inmigrants concerning audio-visual services and film? How are libraries being used 
in film education, the production of films and archiving of films and related information?
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Ms Emelina Fernández Soriano, Head of Audiovisual Regulator, Andalusia, Spain
Mr Viktors Freibergs, Head of Communication Studies Department, University of Latvia
Ms Maja Cappello, European Audiovisual Observatory (Council of Europe)
Ms Dita Rietuma, Director, National Film Centre of Latvia
Ms Martina Chapman, Faculty Member, EBU Eurovision Academy

Closing Plenary  Venue: Ziedoņa Hall
Closing Remarks and Adoption of Riga Recommendations on Media and Information Literacy

Moderator:
Mr Alton Grizzle, Programme Specialist, Communication and Information Sector, UNESCO

Description:
The closing session will be devoted to the presentation by the Rapporteurs on the main results of each 
of the Plenary Session and the thematic Round Tables. The General Rapporteur will also provide an 
overview of the main issues and actions to be taken towards promoting MIL and the development of 
its policies.

Ms Mari Sol Pérez Guevara, Policy Officer responsible for media literacy, European Commission
Ms Divina Frau-Meigs, Representative of the GAPMIL European Sub-Chapter, Professor, 
University of Sorbonne Nouvelle
Mr Leo Pekkala, Deputy Director, PhD, Head of Unit, Media Education and Audiovisual Media 
(MEKU), National Audiovisual Institute, Finland
Ms Dace Melbarde, Minister of Culture of the Republic of Latvia, President of the Latvian 
National Commission for UNESCO

12:30 - 13:30
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Seminário "O futuro da comunicação pública"

O CECS  Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade esteve
representado, no dia 15 de junho, no Seminário "O futuro da comunicação
pública", que teve lugar na UnB  Universidade de Brasília, inserido no projeto
"Políticas de comunicação, radiodifusão pública e cidadania subsídios para o
desenvolvimento sóciocultural em Portugal e no Brasil" (FCT/CAPES), com o
apoio do Conselho Curador da EBC.
Participaram no evento os investigadores Madalena Oliveira, Luís António
Santos, Sara Pereira e Clarisse Pessôa.
Toda a informação:
http://www.ebc.com.br/institucional/conselhocurador/noticias/2016/06/conselho
apoiarealizacaodedebatesobrecomunicacaopublicapor

Crédito das fotografias: EBC.
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9ª Ação do 2CNCLab
A ESECSIPL, através dos seus cursos de Mestrado em Intervenção e
Animação Artísticas, da Licenciatura em Animação Cultural e dos Cursos
Técnico Superior Profissional em Intervenção Sociocultural e Desportiva e
Intervenção em Espaços Educativos, em articulação com o projeto «Museu
Mundial», decidiu associarse ao 2CNCLab. Nesse sentido, foi promovido um
encontro sobre “Animação Sociocultural como forma de Cooperação Cultural",
que se realizou no dia 14 de junho nas Escolas Superior de Educação e
Ciências Sociais do Instituto Politécnico de Leiria. Uma iniciativa sustentada na
oportunidade de refletir sobre as práticas de intervenção cultural abordadas no
âmbito da formação de animadores e de mediadores socioculturais; pelo facto
de todos os estudantes do Mestrado de Intervenção e Animação Artística
estarem neste momento envolvidos em projetos de investigação na área da
intervenção cultural e da educação artística; pela dimensão das redes culturais
que se têm estabelecido com países da lusofonia, através de projetos que a
ESECSIPL, através dos seus docentes, tem desenvolvido nesse âmbito; e
pelo facto de, neste momento, a coordenação da RIA/Portugal estar sediada em
Leiria.
Esta parceria poderá contribuir para uma partilha de experiências sobre projetos
em desenvolvimento e para uma reflexão mais aprofundada sobre a formação
em curso nesta instituição, contribuindo, desta forma, para o alargamento de
redes de cooperação e intervenção cultural transnacionais.

Promovido no âmbito do projeto de investigação de pósdoutoramento “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 CECSUM (Portugal), na FCCUSC (Espanha) e
na ECAUSP (Brasil), 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.

Mais informações: https://culturalcooperationnetworks.wordpress.com/7th
actionjune14thleiriaportugal/
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Apresentação do livro 'Gender in focus: (new) trends in
media'
O livro 'Gender in focus: (new) trends in media', editado por Carla Cerqueira,
Rosa Cabecinhas e Sara I. Magalhães, que explora as interrelações e
negociações entre comunicação (mediática) e género, sobretudo através do uso
de abordagens interdisciplinares, foi apresentado no dia 7 de junho (18h0), na
Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva (Braga). O evento contou com as presenças
de Conceição Nogueira (Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação 
Universidade do Porto) e de Roberto MartinezPecino (Facultad de
Comunicación e Faculdad de Psicologia  Universidad Sevilla), para além de
Rita Ribeiro, diretora adjunta do CECS, instituição que publica a obra.
"As últimas décadas têm sido caraterizadas por mudanças marcantes nas
relações de género, no ativismo feminista, nas várias esferas de comunicação
(mediática), e na sociedade em geral. Atualmente, num mundo globalizado e
saturado pelos média, a problematização das questões de género é, portanto,
diferente. A gramática contemporânea é marcada por diversas e complexas
tensões. Já foi percorrido um longo caminho, mas esta área de pesquisa e
ativismo ainda parece estar no início... Então, onde estamos hoje?".
Toda a informação sobre o livro:
http://www.lasics.uminho.pt/ojs/index.php/cecs_ebooks/issue/view/193
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Seminário sobre “A prática etnográfica na cultura e
comunicação: vantagens, dilemas e desafios”
Realizouse no dia 1 de junho (17h00), na sala de atos do ICSUMInho, um
seminário sobre "A prática etnográfica na cultura e comunicação: vantagens,
dilemas e desafios", que contou com as presenças de Isabel Travancas
("Antropologia da comunicação: etnografias de produção e de receção
jornalística") e de Carla Cerqueira ("Contribuições da etnografia para o estudo
das ONG de cidadania e igualdade de género"). Foi organizado por Carla
Cerqueira, no quadro do CECS, em parceria com o Doutoramento em Ciências
da Comunicação e o Doutoramento em Estudos Culturais.

O objetivo desta comunicação foi discutir a relação entre a antropologia e a
comunicação de massa. Analisar os meios de comunicação, seus conteúdos,
seus produtores e seus receptores através do olhar da antropologia tem sido
enriquecedor para o mundo da comunicação. Ao utilizar suas metodologias
como a etnografia com seu trabalho de campo, as entrevistas em profundidade
e a observação participante para entender o funcionamento dos jornais ou as
formas de ver televisão, por exemplo, as pesquisas antropológicas tem
complexificado esse campo e evitado analisálo através de uma lógica binária,
denominada por Umberto Eco "apocalípticos e integrados".

Foram apresentadas duas pesquisas distintas. A primeira, uma etnografia do
mundo dos jornalistas, que foi realizada em jornais do Rio de Janeiro, onde se
acompanhou as rotinas destes profissionais discutindo com eles o seu papel na
sociedade e o lugar da profissão em suas vidas. Foi realizado um estudo
aprofundado desses profissionais, das suas especificidades, do seu estilo de
vida e de sua visão de mundo;; a segunda investigação consistiu num estudo
de recepção com jovens universitários do Rio de Janeiro de diferentes
faculdades e classes sociais. O objeto em questão foi o "Jornal Nacional",
principal telejornal brasileiro da Rede Globo de Televisão no ar desde 1969 e
com mais de 20 milhões de telespectadores. A pesquisa consistiu em assistir
ao noticiário com esses jovens, na maioria das vezes em suas casas,
dialogando com eles sobre o programa, ouvindo suas impressões e buscando
entender a dimensão da televisão em suas vidas e do jornal em suas
percepções do mundo.

Isabel Travancas é professora adjunta da Escola de Comunicação da
Universidade Federal do Rio de Janeiro EcoUFRJ. Jornalista, é mestre em
Antropologia Social pelo Museu NacionalUFRJ e doutora em Literatura
Comparada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. É autora de "O
mundo dos jornalistas" (1993), " O livro no jornal"(2001) e "Juventude e
televisão" (2007).

Título intervenção de Carla Cerqueira: Contribuições da etnografia para o estudo
das ONG de cidadania e igualdade
Nesta intervenção, a investigadora partiu de um estudo que está a ser realizado
com organizações nãogovernamentais e outros coletivos que operam no campo
da cidadania e igualdade de género para refletir sobre as contribuições da
etnografia para esta área de investigação. O objetivo central do projeto passa
por perceber as estratégias de comunicação interna e externa destas
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organizações e centrase numa triangulação metodológica. Abarca organizações
muito diversas, quer em termos de dimensão, quer em termos de estruturas e
estratégias de atuação, as quais implicam um trabalho de campo que passa
pela observação de vários espaços e iniciativas, pela análise de diversos
documentos e materiais produzidos e por entrevistas.

Carla Cerqueira é bolseira de pósdoutoramento da FCT e investigadora do
CECS. Doutorada em Ciências da Comunicação, o seu trabalho de investigação
centrase no campo dos estudos de género e média. É também professora
auxiliar na Universidade Lusófona do Porto.
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Sessão de projeção de “Deixemme ao menos subir às
palmeiras...”(1972), de Joaquim Lopes Barbosa
O CECS, da Universidade do Minho, em parceria com o Programa Doutoral em
Estudos Culturais (Universidades do Minho e Aveiro), apresentaram, a 31 de
maio (15h00), na sala de atos do Instituto de Ciências Sociais da Universidade
do Minho, em Braga, o filme "Deixemme ao menos subir às palmeiras..."
(1972), de Joaquim Lopes Barbosa.
"Deixemme ao menos subir às palmeiras..." foi proibido pelo regime do Estado
Novo. Como tal, antes do 25 abril de 1974 nunca teve estreia comercial. Depois
disso, raramente foi projetado, tendo permanecido praticamente desconhecido
do público e sido pouco referenciado na história do cinema.
A apresentação do filme foi feita pela investigadora Maria do Carmo Piçarra
(CECS). Após a projeção seguiuse um debate com a participação da
investigadora Sheila Khan (CICS).
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Vídeos do Congresso já disponíveis
19 Janeiro, 2017 by Fábio Ribeiro

Os vídeos do Congresso de Cibercultura já estão disponíveis no canal de YouTube do CECS – Centro de
Estudos de Comunicação e Sociedade, da Universidade do Minho.
 
Nota importante: como foi oportunamente referido durante o evento, por questões técnicas não foi
possível registar em vídeo todas as sessões. Apenas as que decorreram na Sala de Atos.
 
Para aceder aos vídeos: aqui.
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Apoio à elaboração do texto �nal – apresentações dos
participantes
25 Outubro, 2016 by Fábio Ribeiro
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Em resposta a diversas solicitações, publicamos aqui um conjunto de apresentações – em Power Point, PDF,
Prezi – de alguns convidados e participantes. Contamos que a disponibilização destes materiais possa
apoiar a elaboração do texto �nal, a submeter até 30 de novembro de 2016.

Sessões Plenárias

António Machuco – Uma panorâmica da cibercultura: da cibernética ao pós-humanismo [aqui]

Lídia Oliveira – Hiperconexão: o pensamento na era da canibalização do tempo [aqui]

Luís Moniz Pereira – Cibercultura, simbiose e sincretismo [aqui] [link para o áudio]

Sessões Paralelas

Ana Marques da Silva – Ciberliteratura, automação e o panóptico digital [aqui]

Ana Melro & Lídia Oliveira  –  Comunidades de Inovação Social e Cibercultura: contributos para o
desenvolvimento de territórios inteligentes [aqui]

Ana Paula Brandão –  A Comissão Europeia e a Luta contra o Cibercrime: Da Mercantilização à
Securitização? [aqui]

António Baía Reis – Realidade Virtual e Preconceito: o Jornalismo Imersivo enquanto dispositivo de
consciencialização social e cultural [觢cheiro com capacidade superior à suportada pelo sistema. Contactar a
organização para solicitar o documento]

Bruno Ministro – Big Data e Cyberpunk: Utopias tecnológicas, distopias literárias [aqui]

Cecília Tomás – Desa�os éticos da Internet das Coisas: em torno da Personalização na Educação [aqui]

Cristiane de Lima Barbosa & Monique Alencar  –  Mídias sociais e organização pública: Análise
comparativa das estratégias de interação do Facebook da Prefeitura de Curitiba e Prefeitura de Manaus
[aqui]
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Emília Araújo – Politizar o tempo (d)no digital : o debate e a controvérsia sobre a “lei das 35 horas” [aqui]

Enrickson Varsori; Ana Melro; Lídia Oliveira – Jovens nos ecrãs: a fronteira invisível no quotidiano [aqui]

Joana Rocha – Desfocados – a distração programada da Internet em Nicholas Carr [aqui]

Kamila Bossato Fernandes – Nativos-digitais, mas nem tanto: um retrato do uso de ferramentas digitais
por grupos de jornalismo alternativo brasileiros [aqui]

Liliana Vasques – Hacktivismo – a performance pós-humana do ativismo digital [aqui]

Lina Moscoso Teixeira  & Ana Jorge  –  A Repercussão dos Media Alternativos no Ciberespaço: Estudo
Comparativo das Páginas “Outras Palavras” e “O Corvo” [aqui]

Luís Pinto – Ver e aprender com o Crash Course: Novos paradigmas na transmissão de conhecimento
online [aqui]

Marisa Mourão; Rita Sá; Rui Barros; Sílvia Burlacu – Crise dos refugiados no Twitter: As representações
sociais e o papel dos in�uenciadores da rede [aqui]

Paulo Renato de Jesus – O caráter ético-político dos Cyberleaks: alta traição ou heroísmo moral? [aqui]

Pedro de Andrade – Comunicação da cibercultura: (in)visibilidades e visualidades dos e-atores sociais nos
dispositivos digitais em hibrimédia [aqui]

Pedro Alves da Veiga; Mirian Tavares; Heitor Alvelos – Ecossistemas na blended-society: a experiência da
média-arte digital [link]

Pedro Rocha – Análise da transposição da Realidade Aumentada para a realidade da sociedade tecnológica
em 50 anos de cinema [aqui]

Sandra Bettencourt – Romances em “trans-ação”. Uma cibertextualidade pós-digital [aqui]

Sílvia Gomes & Rui Vieira Cruz – Futureal: crime e tecnologias convergentes em Psycho-Pass [aqui]

[Créditos da imagem: http://petermacintyre.weebly.com/]
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Congresso de Cibercultura chegou ao �m
17 Outubro, 2016 by Fábio Ribeiro

Terminou na sexta-feira o Congresso de Cibercultura, no ICS da Universidade do Minho. A todos(as) que
participaram durante os dois de trabalhos, a Comissão Organizadora deixa aqui uma mensagem de
agradecimento!

Para consultar algumas das fotogra�as, aceda aqui.
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NOTA IMPORTANTE – Auditório Multimédia
13 Outubro, 2016 by Fábio Ribeiro

O Auditório Multimédia localiza-se na Escola de Psicologia. Por lapso referimos anteriormente que se
localizava no Instituto de Educação.
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Emissão em direto
12 Outubro, 2016 by Fábio Ribeiro
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Congresso de Cibercultura terá emissão em direto
10 Outubro, 2016 by Fábio Ribeiro

Com o apoio dos Serviços de Comunicações (SCOM) da Universidade do Minho, o congresso contará com a
transmissão em direto, em streaming, das sessões que vão decorrer na Sala de Atos do Instituto de Ciências
Sociais, Universidade do Minho.

O evento será transmitido na página home do Congresso de Cibercultura ou através desta ligação.

Nota importante:

Quem não utiliza o Internet Explorer em ambiente Windows pode visualizar a página abrindo no
Windows Media Player o URL mms://streaming.uminho.pt/ics.
Quem utiliza sistemas Mac ou Linux pode instalar o VLC (http://www.videolan.org/vlc/) e usar
igualmente o URL mms://streaming.uminho.pt/ics para visualizar a transmissão.
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Programa do congresso já disponível para consulta
5 Outubro, 2016 by Fábio Ribeiro

Estamos já muito próximos da realização do Congresso de Cibercultura, que decorre no Instituto de
Ciências Sociais (ICS) da Universidade do Minho em Braga, na próxima semana, entre os dias 13 e 14 de
outubro de 2016.

Deste modo, publicamos AQUI o programa do congresso, que inclui as sessões plenárias com os vários
convidados e as paralelas, onde decorrem a apresentações das comunicações aprovadas pela Comissão
Cientí�ca.
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Programa disponível em breve
30 Setembro, 2016 by Fábio Ribeiro

A Comissão Organizadora do Congresso de Cibercultura informa que o programa geral dos trabalhos, que
inclui as sessões plenárias e as sessões paralelas com as comunicações dos participantes, será publicado
até ao próximo dia 5 de outubro, quarta-feira.

Votos de um bom trabalho e até breve!
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Convidados do congresso de Cibercultura nas Sessões
Plenárias
28 Setembro, 2016 by Fábio Ribeiro

A Comissão Organizadora do Congresso de Cibercultura congratula-se com a presença de 15 convidados
que, das mais variadas áreas do conhecimento, vão participar nas sessões plenárias e nas conferências de
abertura e de encerramento. Para já, e ainda a título provisório, aqui �cam as informações genéricas sobre
os convidados e o título das suas intervenções:

 

Lídia Oliveira – Universidade de Aveiro

Hiperconexão: o pensamento na era da canibalização do tempo

Luís Moniz Pereira – Universidade Nova de Lisboa

Cibercultura, simbiose e sincretismo

Patrícia Ferraz de Matos – Universidade de Lisboa

Redes Emaranhadas: Indivíduos, Coisas e Ideias em Circulação

Adérito Fernandes Marcos – Universidade Aberta

Médiaarte digital: da centralidade do artefacto à transdisciplinaridade

Mário Vairinhos – Universidade de Aveiro

Museografia, Narrativa e Interatividade

Romy Castro – Universidade Nova de Lisboa

A Terra como Acontecimento”: a transdução como lógica da cibercultura. Passagens do excerto do filme “A
Terra como Acontecimento

Carlos Correia – Universidade Nova de Lisboa

Literacias multimediáticas – como e porquê

António Machuco – Universidade do Porto

Uma panorâmica da cibercultura: da cibernética ao póshumanismo

Emanuel Pimenta – Arquiteto, urbanista, pintor

Vinte Mil Pessoas em Órbita da Terra
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Fabio La Rocca – Universidade Paul Valéry (França)

A condição tecnodigital do mundo: ecranologia e perceções sensíveis

António Câmara – Universidade Nova de Lisboa

Tipologia de Surpresas na Idade da Experiência

 

As conferências de abertura e de encerramento estarão a cargo de Philippe Joron (Universidade Paul Valéry
– França) e José Bragança de Miranda (Universidade Nova de Lisboa), respetivamente.

Para consultar uma descrição sumária do percurso académico e pro�ssional dos convidados, aceder aqui.

 

Sem categoria

GT de Cibercultura terá sessão especial durante o
congresso
5 Setembro, 2016 by Fábio Ribeiro

Durante a realização do Congresso de Cibercultura, entre 13 e 14 de outubro na Universidade do Minho,
em Braga, vai decorrer uma sessão especial com a apresentação de cinco comunicações pertencentes a
membros do Grupo de Trabalho (GT) de Cibercultura da Sopcom (Associação Portuguesa de Ciências da
Comunicação). Esta é uma das primeiras iniciativas deste grupo de trabalho, criado em julho passado.

De acordo com o documento fundador, o novo GT pretende “focar os seus interesses de re�exão e debate
sobre as recon�gurações socioculturais promovidas e re�etidas pela inserção e pelos usos da tecnologia
digital nas diferentes esferas do quotidiano”.

A equipa coordenadora do GT é constituída por Vania Baldi, da Universidade de Aveiro, e por Jorge Martins
Rosa, da Universidade Nova de Lisboa.

Créditos da imagem: Newsletter de julho de 2016 da Sopcom.
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1 2 Next →

Datas importantes

23 de março
Início do call for papers
22 de maio
Fim do call for papers
05 de junho
Fim do prazo prolongado do call for papers 
24 de junho
Notificação dos autores
14 de setembro
Fim do prazo económico de inscrição 
1314 de outubro
Realização do congresso 

Contactos

Telefone
253 601 751
Email
info.cibercultura2016@gmail.com
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Braga

Braga é considerada a terceira cidade mais importante do país, depois de Lisboa (capital) e do Porto. Como pólo central do Minho,
estabelece ligações privilegiadas a norte com a comunidade autónoma da Galiza, em Espanha, e a sul com a região do Douro,
onde se localiza a zona de produção vinícola mais antiga do mundo.

 

UMinho

Desde a sua criação, em 1973, a Universidade do Minho protagonizou um projeto inovador a diversos níveis: pedagógico, de
investigação, organizacional e de intervenção social. Com cerca de 19 mil alunos e mais de 1100 doutorados no corpo docente e
na investigação, a UM tem um campus em Braga e outro em Guimarães.

CECS

O Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade (CECS) foi fundado em 2001, tem 70 investigadores doutorados e estruturase
em três grupos de investigação: 1) Média e Jornalismo; 2) Estudos Culturais; 3) Comunicação, Organizações e Dinâmicas Sociais.  
Dirige o centro o Prof. Moisés de Lemos Martins.

ICS

Em 2016, o Instituto de Ciências Sociais comemora 40 anos da sua fundação. Com uma oferta de estudos que contempla várias
áreas das Ciências Sociais, desde as Ciências da Comunicação, Geografia, História ou Sociologia, promove uma formação
académica multidisciplinar e diversos percursos de investigação.

ILCH

http://www.uminho.pt/
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs
http://www.ics.uminho.pt/


Livro de resumos já disponível
sexta-feira, de novembro de 2016 Sem categoria
Descarga do livro de resumos, aqui

Programa final já é conhecido
sexta-feira, de outubro de 2016 Sem categoria
Para aceder ao programa final, clique no link: 
Programa

Noel B. Salazar: keynote speaker do
seminário
sexta-feira, de outubro de 2016 Sem categoria

Noel B. Salazar é investigador e professor em Antropologia na Universidade de Lovaina (Bélgica). É
editor das séries de livros ‘Worlds in Motion’ (Berghahn) e Anthropology of Tourism (Lexington),
coeditor de ‘Keywords of Mobility’ (2016), ‘Regimes of Mobility’ (2014) e ‘Tourism Imaginaries’ (2014),
e autor de ‘Envisioning Eden´ (2010) e de inúmeros artigos revistos por pares e de capítulos de livros
sobre mobilidade e viagens. Os seus actuais interesses de investigação incluem as tipologias de
viajantes, os discursos e imaginários da alteridade, herança, e intermediação cultural e o
cosmopolitismo. Noel B. Salazar é vice-presidente da International Union of Anthropological and
Ethnological Sciences, ex-presidente da European Association of Social Anthropologists e fundador
da ANTHROMOB – EASA Anthropology and Mobility Network. Em 2013, foi eleito membro da Young
Academy of Belgium.

Inscrição
sexta-feira, de setembro de 2016 Sem categoria
Para concretizar a inscrição no Seminário Internacional e Interdisciplinar “Viver em|amobilidade:
Rumo a Novas Culturas de Tempo, Espaço e Distância” deve preencher o formulário que está

http://www.lasics.uminho.pt/livingmobilities/index.php/2016/11/04/livro-de-resumos/
http://www.lasics.uminho.pt/livingmobilities/index.php/2016/11/04/livro-de-resumos/
http://www.lasics.uminho.pt/livingmobilities/index.php/category/sem-categoria/
http://www.comunicacao.uminho.pt/upload/docs/cecs/9nov_livro_resumos.pdf
http://www.lasics.uminho.pt/livingmobilities/index.php/2016/10/28/programa-final-ja-e-conhecido/
http://www.lasics.uminho.pt/livingmobilities/index.php/2016/10/28/programa-final-ja-e-conhecido/
http://www.lasics.uminho.pt/livingmobilities/index.php/category/sem-categoria/
http://www.comunicacao.uminho.pt/upload/docs/cecs/9nov_programa_final.pdf
http://www.lasics.uminho.pt/livingmobilities/index.php/2016/10/14/noel-b-salazar-keynote-speaker-do-seminario/
http://www.lasics.uminho.pt/livingmobilities/index.php/2016/10/14/noel-b-salazar-keynote-speaker-do-seminario/
http://www.lasics.uminho.pt/livingmobilities/index.php/category/sem-categoria/
http://www.lasics.uminho.pt/livingmobilities/index.php/2016/09/23/inscricao/
http://www.lasics.uminho.pt/livingmobilities/index.php/2016/09/23/inscricao/
http://www.lasics.uminho.pt/livingmobilities/index.php/category/sem-categoria/


disponível no link: https://survs.com/survey/meh4onxae0

Apresentação
quinta-feira, de abril de 2016 Sem categoria

Este seminário internacional e interdisciplinar tem como objetivo debater reflexões e resultados da
investigação realizada sobre cultura, mobilidade, tempo e espaço.

A mobilidade de pessoas e coisas tornou-se tão importante nas últimas décadas que alguns autores,
como Urry, Sheller e Cresswell, a propuseram como um paradigma teórico e epistemológico
adequado para compreender a sociedade globalizada. Entre outros, a evolução dos transportes,
nomeadamente do automóvel e do avião, amplificou profundamente as configurações das
mobilidades, alimentando a transformação dos modos de vida das populações, especialmente em
espaços urbanos e metropolitanos.

As tecnologias de informação e comunicação também têm impulsionado efeitos transformadores
semelhantes facilitando o surgimento de novos usos e atribuições de tempo e espaço. Por essa razão,
Kau埏�man sugeriu o conceito de motilidade, enfatizando o que designa ser o potencial individual para
a mobilidade, face a um mundo hipermoderno e complexo e onde permanecem pessoas e grupos
que continuam a ser altamente imóveis e por isso excluídos desse estilo de vida.

Hoje em dia, quando as pesquisas desenvolvidas por diferentes campos científicos já mostram a
relevância de algumas das alterações mencionadas acima, torna-se cada vez mais necessário abrir
novos caminhos para a compreensão dos processos de reconfiguração cultural, nomeadamente a
respeito das dimensões espaciais e temporais. 
Nesse sentido, são precisas novas ferramentas epistemológicas e metodológicas desenvolvidas no
contexto de abordagens transdisciplinares.

Seguindo estudos científicos seminais que consideram o tempo, o espaço e a distância como
entidades culturais, o seminário Viver em|a mobilidade pretende ser uma oportunidade para reunir
investigador@s de diversas áreas científicas, bem como decisor@s polític@s e outr@s profissionais,
que podem contribuir para desenvolver ainda mais as abordagens teóricas e metodológicas que

https://survs.com/survey/meh4onxae0
http://www.lasics.uminho.pt/livingmobilities/index.php/2016/04/14/apresentacao/
http://www.lasics.uminho.pt/livingmobilities/index.php/2016/04/14/apresentacao/
http://www.lasics.uminho.pt/livingmobilities/index.php/category/sem-categoria/
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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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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.
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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

réᗨexion et le débat, former

les générations à une

conscience historique

mondiale et leur conférer les

compétences éco-sociales

que réclament les enjeux

contemporains.
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Click the Back button to try another link.

HTTP Error 404  File or directory not found. 
Internet Information Services (IIS)

Technical Information (for support personnel)

Go to Microsoft Product Support Services and perform a title search for the
words HTTP and 404.
Open IIS Help, which is accessible in IIS Manager (inetmgr), and search for
topics titled Web Site Setup, Common Administrative Tasks, and About
Custom Error Messages.

javascript:history.back(1)
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=8180


I Seminário de História da Comunicação

Novo prazo para sumbissão de textos integrais

26 DE NOVEMBRO DE 201624 DE JANEIRO DE 2017  ~  HISTCOMSEMINÁRIO
Foi alargado até ao dia 15 de janeiro de 2017 o prazo para
submissão dos textos integrais referentes às comunicações
apresentadas no I Seminário de História da Comunicação. Os
artigos devem seguir as normas orientadoras indicadas neste site
(h⸁ps://histcom2016.wordpress.com/comunicacoes/publicacao‑
dos‑trabalhos/
(h⸁ps://histcom2016.wordpress.com/comunicacoes/publicacao‑
dos‑trabalhos/)) e ser enviados por email para
histcom2016@gmail.com (mailto:histcom2016@gmail.com)(indicar
TEXTO INTEGRAL na linha de Assunto).

Texto integral dos trabalhos

28 DE OUTUBRO DE 201631 DE OUTUBRO DE 2016  ~  HISTCOMSEMINÁRIO
Os textos integrais dos trabalhos apresentados no I Seminário de História da
Comunicação podem ser publicados nas atas do evento. Os artigos devem ser enviados
à organização do evento até ao dia 30 de novembro de 2016.

Mais informações sobre as normas de publicação no site do seminário
(h⸁ps://histcom2016.wordpress.com/comunicacoes/publicacao‑dos‑trabalhos/).

Exposições em exibição

23 DE OUTUBRO DE 201623 DE OUTUBRO DE 2016  ~  HISTCOMSEMINÁRIO
Durante o I Seminário de História da Comunicação vão estar patentes duas exposições no Instituto de Ciências
Sociais:

Divas do Cinema

https://histcom2016.wordpress.com/
https://histcom2016.wordpress.com/2016/11/26/novo-prazo-para-sumbissao-de-textos-integrais/
https://histcom2016.wordpress.com/2016/11/26/novo-prazo-para-sumbissao-de-textos-integrais/
https://histcom2016.wordpress.com/author/histcom2016/
https://histcom2016.wordpress.com/comunicacoes/publicacao-dos-trabalhos/
mailto:histcom2016@gmail.com
https://histcom2016.wordpress.com/2016/10/28/texto-integral-dos-trabalhos/
https://histcom2016.wordpress.com/2016/10/28/texto-integral-dos-trabalhos/
https://histcom2016.wordpress.com/author/histcom2016/
https://histcom2016.wordpress.com/comunicacoes/publicacao-dos-trabalhos/
https://histcom2016.wordpress.com/2016/10/23/exposicoes-em-exibicao/
https://histcom2016.wordpress.com/2016/10/23/exposicoes-em-exibicao/
https://histcom2016.wordpress.com/author/histcom2016/


Uma exposição fotográfica de estrelas da 7ª arte, parte do acervo do Museu do Cinema de Melgaço.

Tipografia e Imprensa

Uma exibição de peças da imprensa de tipos móveis, parte do acervo do Museu da Imprensa do Porto.

Programa já online

6 DE OUTUBRO DE 20166 DE OUTUBRO DE 2016  ~  HISTCOMSEMINÁRIO
Já está publicado o programa (h⸁ps://histcom2016.wordpress.com/programa‑2/programa/) detalhado de
apresentação de comunicações. Estão previstas seis sessões, que se distribuem por dois períodos, das 14h15 às
15h45 (h⸁ps://histcom2016.wordpress.com/programa‑2/programa‑visao‑detalhada‑comunicacoes/14h15‑15h45/)
e das 16h00 às 17h30 (h⸁ps://histcom2016.wordpress.com/programa‑2/programa‑visao‑detalhada‑
comunicacoes/16h00‑17h30/).

RTP apoia Seminário

4 DE AGOSTO DE 20164 DE AGOSTO DE 2016  ~  HISTCOMSEMINÁRIO
O Núcleo Museológico da RTP (h⸁p://www.rtp.pt) apoia o I Seminário de História da
Comunicação. Os participantes interessados poderão visitar as instalações do Museu da
empresa pública de rádio e de televisão e vão ter acesso a material informativo sobre

esta unidade da RTP.

Autores notificados

29 DE JUNHO DE 201629 DE JUNHO DE 2016  ~  HISTCOMSEMINÁRIO
A comissão organizadora já notificou todos os autores sobre a aceitação ou não das suas propostas de
comunicação. As inscrições estão abertas até ao dia 30 de setembro. Na primeira semana de outubro, será
divulgado o programa definitivo das sessões de apresentação de trabalhos, que decorrerão no dia 25 à tarde.

Informação sobre publicação dos trabalhos disponível aqui
(h⸁ps://histcom2016.wordpress.com/comunicacoes/publicacao‑dos‑trabalhos/).

https://histcom2016.wordpress.com/2016/10/06/programa-ja-online/
https://histcom2016.wordpress.com/2016/10/06/programa-ja-online/
https://histcom2016.wordpress.com/author/histcom2016/
https://histcom2016.wordpress.com/programa-2/programa/
https://histcom2016.wordpress.com/programa-2/programa-visao-detalhada-comunicacoes/14h15-15h45/
https://histcom2016.wordpress.com/programa-2/programa-visao-detalhada-comunicacoes/16h00-17h30/
https://histcom2016.wordpress.com/2016/08/04/rtp-apoia-seminario/
https://histcom2016.wordpress.com/2016/08/04/rtp-apoia-seminario/
https://histcom2016.wordpress.com/author/histcom2016/
http://www.rtp.pt/
https://histcom2016.wordpress.com/2016/06/29/autores-notificados/
https://histcom2016.wordpress.com/2016/06/29/autores-notificados/
https://histcom2016.wordpress.com/author/histcom2016/
https://histcom2016.wordpress.com/comunicacoes/publicacao-dos-trabalhos/
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Foi alargado até ao dia 31 de janeiro de 2017 o prazo de submissão do texto integral das comunicações apresentadas no

congresso. Os artigos devem seguir as normas indicadas no site do evento,

em http://www.lusocom2016.org/comunicacoes/texto-completo, e podem ser enviados através do formulário

disponibilizado no nal da página desta ligação ou por email para info@lusocom2016.org.

Integrarão o livro apenas os textos completos das comunicações apresentadas no congresso (ou seja, se uma

comunicação aprovada não foi apresentada por ausência do(s) autor(es) no evento, o respetivo texto não será incluído

nas atas / anais). A comissão organizadora reserva-se ainda o direito de rejeitar textos completos que não respeitem as

normas orientadoras ou que não cumpram os requisitos próprios do trabalho académico.

NOVO PRAZO DE ENVIO DO TEXTO COMPLETO

 November 27, 2016  Lusocom 2016

Início Apresentação Programa Comunicações Inscrições Informação útil

Contacto

    

http://www.lusocom2016.org/comunicacoes/texto-completo
mailto:info@lusocom2016.org
http://www.lusocom2016.org/form-inscricao
http://www.lusocom2016.org/form-inscricao
http://www.lusocom2016.org/author/admin
http://www.lusocom2016.org/
http://www.lusocom2016.org/apresentacao
http://www.lusocom2016.org/programa
http://www.lusocom2016.org/comunicacoes
http://www.lusocom2016.org/inscricoes
http://www.lusocom2016.org/sample-page
http://www.lusocom2016.org/contacto
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O tempo vai estar quente na Cidade da Praia. As temperaturas vão

oscilar entre 23 graus (mínima) e 30 graus (máxima). Não se prevê

chuva, embora o céu possa estar parcialmente nublado.

Em Cabo Verde são menos duas horas que em Portugal, menos três que

em Espanha e mais uma que no Brasil (que entra esta semana no

horário de Verão).

TEMPO QUENTE NA CIDADE DA PRAIA

 October 15, 2016  Lusocom 2016

| |

Já está publicado o programa detalhado das sessões dos grupos de trabalho, que pode ser consultado de dois modos: por

grupo de trabalho ou por bloco horário. Ao todo, serão apresentadas 118 comunicações, que se distribuem por 27

sessões.

PROGRAMA CIENTÍFICO

 September 23, 2016  Lusocom 2016

| |

A presidente da Lusocom, Margarita Ledo-Andión, e a comissão organizadora do XII Congresso da Lusocom // III 

Congresso da Mediacom manifestam profundo pesar pela morte de José

Manuel Paquete de Oliveira, que foi presidente da federação lusófona

entre 2002 e 2006. Professor aposentado do ISCTE-IUL, Paquete de

Oliveira foi um dos pioneiros das Ciências da Comunicação em Portugal e

um empreendedor da comunidade lusófona. Foi ainda o primeiro Provedor

do Telespectador em Portugal e foi até à véspera da sua morte Provedor

dos Leitores do jornal Público.

MORREU EX-PRESIDENTE DA LUSOCOM

 June 14, 2016  Lusocom 2016

| |

Está praticamente concluído o processo de avaliação das propostas de comunicação. Todos os autores foram já

noti cados. Apenas um grupo muito pequeno de 10 propostas aguarda ainda a decisão nal por terem sido

reencaminhadas para outros grupos de trabalho, estando por isso em fase de reavaliação.

 

TAXA DE APROVAÇÃO RONDOU OS 90%

 June 3, 2016  Lusocom 2016
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ORGANIZAÇÃO

Lusocom e Mediacom

CONTACTO

info@lusocom2016.org

FACEBOOK

Developed by Think Up Themes Ltd. Powered by Wordpress.

| |

Encerrou no dia 20 de maio o período de submissão de propostas para o XII Congresso da Lusocom / III Congresso da

Mediacom. Foram recebidas 226 submissões. Os grupos de trabalho de Jornalismo, de Comunicação Organizacional e de

Estudos Culturais e de Género foram os que registaram mais propostas. O Brasil é o país que regista o maior número de

submissões (56%), seguindo-se Portugal, Cabo Verde, Galiza, Itália e Equador.

CHAMADA DE TRABALHOS ENCERRADA

 May 22, 2016  Lusocom 2016

| |

MENSAGEM DA PRESIDENTE DA LUSOCOM

 March 12, 2016  Lusocom 2016

O congresso da Lusocom realiza-se pela segunda vez num país africano. O

desejo de alargar a atividade da federação aos países africanos é antigo, mas

só agora voltou a proporcionar-se esta oportunidade, quase 14 anos depois do

congresso realizado em Maputo em 2002. Com a criação da Mediacom – a

Associação Cabo-verdiana de Ciências da Comunicação, alargaram-se as

condições que permitem que este evento possa voltar a acontecer fora do

triângulo Portugal-Brasil-Galiza.

A direção da Lusocom faz, por isso, votos de que este encontro, que se associa

ao III Mediacom, seja um marco para a abertura de horizontes de cooperação

e solidariedade no espaço lusófono. Que os investigadores das Ciências da

Comunicação possam participar em grande número e assim contribuir para a construção de uma sólida

comunidade de investigação de Língua Portuguesa.

Margarita Ledo-Andión, Presidente da Lusocom

http://www.lusocom.info/
https://www.facebook.com/XII-Lusocom-III-Mediacom-614416832049817/?fref=ts
http://www.thinkupthemes.com/
http://www.wordpress.org/
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http://www.lusocom2016.org/author/admin
http://www.lusocom2016.org/form-inscricao
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Universidade do Minho (/)  /  Instituto de Ciências Sociais | Institute of Social Sciences (/handle/1822/41192)

O  Centro  de  Estudos  de  Comunicação  e  Sociedade  (http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/)  (CECS)  é  uma  estrutura
permanente de investigação científica, de carácter pluridisciplinar, integrada no Instituto de Ciências Sociais da Universidade do
Minho, que visa a promoção e o desenvolvimento da investigação no domínio das Ciências da Comunicação.

Página do CECS (http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/)

Investigadores (http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/content.asp?startAt=2&categoryID=612)

Percorrer

Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade : [2141]
 Estatísticas (/stats?level=community&type=access&page=downseries&objectid=11)

Entradas recentes   (/feed/rss_1.0/1822/819) 
(/feed/rss_2.0/1822/819)   (/feed/atom_1.0/1822/819)

O novo media na imprensa: as notícias sobre a Internet no jornal Público (/handle/1822/44783)
Este estudo visa analisar quais são as fontes que o jornal Público utiliza em suas páginas para retratar
o media Internet, e como esse novo meio está alterando a forma de se fazer jornalismo, com base nas
relações que...‹ ›

Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade (CECS)

Universidade do Minho
Instituto de Ciências Sociais
Campus de Gualtar
4710057 Braga
Portugal

T: (+351) 253 60 46 95 
F: (+351) 253 60 46 97
E: cecs@ics.uminho.pt (mailto: cecs@ics.uminho.pt)
W: www.comunicacao.uminho.pt/cecs/ (http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/)
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Títulos

Autores

Autores UMinho

Orientadores

Editores

Assuntos

Áreas do conhecimento

Datas de publicação

Tipos de documento

Tipos de acesso

Subcomunidades da comunidade

Comunicação e Sociedade (/handle/1822/5305) [32]

Revista Lusófona de Estudos Culturais / Lusophone Journal of Cultural Studies
(/handle/1822/29626) [6]

Coleções da comunidade

CECS  Artigos em revistas internacionais (/handle/1822/824) [244]

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/5305
http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/29626
http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/824


CECS  Artigos em revistas nacionais (/handle/1822/825) [328]

CECS  Atas em congressos/seminários (/handle/1822/831) [259]

CECS  Comunicações (/handle/1822/830) [161]

CECS  Dissertações de mestrado (/handle/1822/823) [367]

CECS  Livros e capítulo de livros (/handle/1822/828) [564]

CECS  Outros documentos (/handle/1822/43016) [4]

CECS  Provas de Agregação (/handle/1822/40139) [3]

CECS  Publicações pedagógicas (/handle/1822/827) [50]

CECS  Relatórios (/handle/1822/826) [29]

CECS  Teses de doutoramento (/handle/1822/822) [88]

CECS  Trabalhos de investigação (/handle/1822/829) [8]

Descobrir
Autor

189Martins, Moisés de Lemos (/handle/1822/819/simplesearch?filterquery=1289&filtername=author&filtertype=authority)

116Zagalo, Nelson (/handle/1822/819/simplesearch?filterquery=4016&filtername=author&filtertype=authority)

106Cabecinhas, Rosa (/handle/1822/819/simplesearch?filterquery=1272&filtername=author&filtertype=authority)

101Sousa, Helena (/handle/1822/819/simplesearch?filterquery=2040&filtername=author&filtertype=authority)

94Pinto, Manuel (/handle/1822/819/simplesearch?filterquery=999&filtername=author&filtertype=authority)

90Lopes, Felisbela (/handle/1822/819/simplesearch?filterquery=1912&filtername=author&filtertype=authority)

72Sá, Isabel dos Guimarães (/handle/1822/819/simplesearch?filterquery=978&filtername=author&filtertype=authority)

71Carvalho, Anabela (/handle/1822/819/simplesearch?filterquery=1345&filtername=author&filtertype=authority)

69Pereira, Sara (/handle/1822/819/simplesearch?filterquery=1485&filtername=author&filtertype=authority)

67Silva, Ana Maria Costa e (/handle/1822/819/simplesearch?filterquery=1452&filtername=author&filtertype=authority)

próximo > (/handle/1822/819?author_page=1)

Assunto

146Media (/handle/1822/819/simplesearch?filterquery=Media&filtername=subject&filtertype=equals)

119Portugal (/handle/1822/819/simplesearch?filterquery=Portugal&filtername=subject&filtertype=equals)

91Comunicação (/handle/1822/819/simplesearch?
filterquery=Comunica%C3%A7%C3%A3o&filtername=subject&filtertype=equals)

83Jornalismo (/handle/1822/819/simplesearch?filterquery=Jornalismo&filtername=subject&filtertype=equals)

73659.3 (/handle/1822/819/simplesearch?filterquery=659.3&filtername=subject&filtertype=equals)
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DDEEPPÓÓSSIITTOOSS  MMEENNSSAAIISS  DDOO  CCEECCSS  NNOO  RREEPPOOSSIITTÓÓRRIIUUMM    

junho 2016    

Esta lista sistematiza os documentos validados pelos Serviços de Documentação da Universidade do 

Minho (SDUM) na comunidade do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade em junho de 2016. 

Pretende-se que os investigadores do centro e a restante comunidade em geral possam consultar os vários 

registos da atividade do CECS para os mais variados fins, de investigação, docência ou acompanhamento da 

nossa produção científica. 

 

Total de documentos depositados durante este período: 59. 



MMAAPPAA  RREESSUUMMOO  DDOOSS  DDEEPPÓÓSSIITTOOSS  PPOORR  CCOOLLEEÇÇÃÃOO  
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Figuras da mediação na formação de adultos: um estudo multi-casos a partir da experiência em 

Portugal e em França  

Márcia Barbosa Aguiar 

Orientação de Ana Maria Costa e Silva e de Philip Milburn 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/28832 

 

 

 

 

 

 

  

 

CCEECCSS  ––  TTeesseess  ddee  ddoouuttoorraammeennttoo  ((11))  



 

 

A problemática da relação da assessoria de imprensa com os órgãos de comunicação social  

Andreia Filipa Duarte Barbosa 

Orientação de Silvana Mota-Ribeiro 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40795 

 

Repensar a gestão de crises em redes sociais: o caso do voo MH370  

Carla Oliveira Amaral Pinho 

Orientação de Elsa Costa e Silva 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40790 

 

A rádio na vida dos cidadãos - o papel das rádios locais  

Cátia Sofia Ferreira Silva 

Orientação de Sara Pereira 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40761 

 

A estética audiovisual: o caso do Canal 180  

Gonçalo Telmo Salgado Moura 

Orientação de Rosa Cabecinhas 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40792 

 

Redes sociais como ferramenta para a divulgação de ações de responsabilidade social 

corporativa: o estudo de caso da TOMS  

Rita Alexandra Vieira Baptista 

Orientação de Elsa Costa e Silva 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40791  

 

CCEECCSS  ––  DDiisssseerrttaaççõõeess  ddee  mmeessttrraaddoo  ((55))  



 

 

 

Crianças e televisão: convergências e divergências de um campo de estudo 

Pereira, Sara 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/41842 

 

Unemployed 50+: exploring risk factors for depression in Europe 

Neves, Rita Borges; Barbosa, Fátima; Matos, Alice Delerue; Rodrigues, Victor Terças; Machado, 

José 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/41844 

 

Diagnóstico da população imigrante no concelho da Trofa: desafios e potencialidades para o 

desenvolvimento local 

Silva, Manuel Carlos; Matos, Alice Delerue; Neves, Rita Borges 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/41845 

 

Trabalho em saúde, desigualdades e políticas públicas 

Martins, Maria Inês Carsalade; Marques, Ana Paula; Costa, Nilson do Rosário; Matos, Alice 

Delerue 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/41847 

 

Retratos de mulher: construções sociais e representações visuais do feminino 

Mota-Ribeiro, Silvana 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/41847 

 

 

 

 

CCEECCSS  ––  LLiivvrrooss  ee  ccaappííttuullooss  ddee  lliivvrrooss  ((2299))  



Televisão e cidadania: contributos para o debate sobre o serviço público 

Pinto, Manuel 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/41881 

 

Os conteúdos do serviço público de televisão: pistas para a elaboração de uma grelha de 

programação 

Lopes, Felisbela 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/41882 

 

Introdução. Serviço público - uma perspectiva 

Pinto, Manuel 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/41884 

 

Pensar e projectar o serviço público com a participação do público 

Pinto, Manuel 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/41885 

 

A comunicação e os media em Portugal (1995-1999): cronologia e leituras de tendências 

Pinto, Manuel; Sousa, Helena; Fidalgo, Joaquim; Gonçalves, Helena; Lopes, Felisbela; Pires, 

Helena; Marinho, Sandra 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/41957 

 

Comunicação, media e sociedade - contributo para a leitura do quinquénio 1995-1999 

Pinto, Manuel 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/41959 

 

 



Publicidade em notícia. Leitura de linhas de força e tendências 

Gonçalves, Helena; Pires, Helena 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/41960 

 

Estratégias e rumos no Panorama Audiovisual Português 

Lopes, Felisbela 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/41962 

 

Não poupes no semear: trinta anos de comunicação, Aníbal Alves 

Pinto-Coelho, Zara 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/42047 

 

Defining a media literacy policy through networking 

Pinto, Manuel 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/42054 

 

Radio Active: a European online radio Project 

Brites, Maria José; Jorge, Ana Margarida Reis; Santos, Sílvio Correia 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/42063 

 

Media education and intergenerational communication: inclusive practice for children and the 

elderly 

Petrella, Simone 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/42065 

 

 

 



RadioActive: um projeto europeu de rádio online 

Brites, Maria José; Jorge, Ana Margarida Reis; Santos, Sílvio Correia 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/42067 

 

Casos em que o jornalismo foi noticia 

Pinto, Manuel; Sousa, Helena 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/42068 

 

Práticas de educação para os media em Portugal: uma visão panorâmica 

Jorge, Ana Margarida Reis; Pereira, Luís; Costa, Conceição 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/42069 

 

Educação para os media e comunicação intergeracional: prática inclusiva para crianças e idosos 

Petrella, Simone 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/42070 

 

The child audience from TV professionals' viewpoints 

Pereira, Sara 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/42074 

 

Os estudos sobre televisão e crianças em Portugal 

Pereira, Sara 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/42077 

 

 

 



Comunicação e design dos jogos sociais 

Zagalo, Nelson 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/42096 

 

Quando o lugar da redacção condiciona a composição do plateau informativo: análise do 

noticiário 'À noite, as notícias' (RTPN) 

Lopes, Felisbela 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/42102 

 

A união entre o género survival horror e o videojogo como meio digital interativo 

Narciso, Ana Filipa Sério; Silva, Bruno Miguel dos Santos Mendes da; Zagalo, Nelson 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/42104 

 

Ambientes virtuais e Second Life 

Zagalo, Nelson; Pereira, Luís 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/42115 

 

Responsabilidade social organizacional: a gestão filantrópica numa empresa multinacional 

Correia, Adelina; Domingues, Ivo; Matos, Alice Delerue 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/42116 

 

Television drama series’ incorporation of film narrative innovation: the case of 24 

Zagalo, Nelson; Barker, Anthony 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/42127 

 

  



 

 

 

Cidadania em transição: concepções de agência política face  ao ambiente 

Carvalho, Anabela 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/41849 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

CCEECCSS  ––  TTrraabbaallhhooss  ddee  iinnvveessttiiggaaççããoo  ((11))  



 

 

 

Ideological cultures and media discourses on scientific knowledge: re-reading news on climate 

change 

Carvalho, Anabela 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/41838 

 

Plataformas digitais e mais desafios da Comunicação Pública 

Paulino, Fernando Oliveira; Oliveira, Madalena 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/41850 

 

Digital platforms and further challenges in public communication 

Paulino, Fernando Oliveira; Oliveira, Madalena 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/41851 

 

Informal support in Portugal by individuals aged 50+ 

Barbosa, Fátima; Matos, Alice Delerue 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/41852 

 

A propagação de histórias através de múltiplos média: um esforço conceptual 

Sousa, Marta Sofia Freitas Noronha 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/42097 

 

 

 

 

  

 

CCEECCSS  --  AArrttiiggooss  eemm  rreevviissttaass  iinntteerrnnaacciioonnaaiiss  ((55))  



 

 

 

Publicidade televisiva e obesidade infantil 

Magalhães, Luísa 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/41840 

 

Um ecrã informativo saturado pelas elites da capital: análise dos plateaux dos canais 

generalistas e temáticos de informação 

Lopes, Felisbela; Loureiro, Luís Miguel Nunes da Silva 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/41887 

 

A balada do mar salgado. Viagem filmada por paisagens sem homens 

Piçarra, Maria do Carmo 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/42098 

 

A era da participação digital e da cultura do gratuito 

Oliveira, Sandra 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/42117 

 

As universidades e a sociedade da inovação: implicações sociais e desafios comunicacionais 

Ribeiro, Paula Cristina Campos; Ruão, Teresa 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/42119 

 

[Recensão a] ABREU-FERREIRA, Darlene - " Women, crime and forgiveness in Early Modern 

Portugal". Ashgate: Farnham, 2015. 250 p. 

Sá, Isabel dos Guimarães 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/42120 

 

CCEECCSS  --  AArrttiiggooss  eemm  rreevviissttaass  nnaacciioonnaaiiss  ((77))  



Comunicação e sociedade: imaginários coloniais: propaganda, militância e “resistência” no 

cinema [29, 2016] 

CECS: Editado por Maria do Carmo Piçarro, Rosa Cabecinhas e Teresa Castro 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/42145 

 

  



 

 

 

Poverty and family solidarity: a case-study of Portuguese aged population 

Matos, Alice Delerue 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/41854 

 

Velhice, institucionalização e redes sociais 

Silva, Patrícia Maria Teixeira; Matos, Alice Delerue 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/42126 

 

Developing an interactive tabletop application for ‘Creative Interpretation’ in art museums 

Pinto, Raquel; Pierroux, Palmyre; Zagalo, Nelson; Oliveira, Lia Raquel 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/42134 

 

Consumers in virtual worlds: is there a tangible relation with brands? 

Oliveira, Sandra; Zagalo, Nelson 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/42135 

 

Proceedings of the SLACTIONS 2009 International Conference 

Morgado, Leonel; Zagalo, Nelson; Boa-Ventura, Ana; SLACTIONS 2009 International Conference 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/42136 

 

 

  

 

CCEECCSS  ––  AAttaass  eemm  ccoonnggrreessssooss//sseemmiinnáárriiooss  ((55))  



 

 

 

Why parental media mediation is important 

Pereira, Sara 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/42125 

 

  

 

CCEECCSS  ––  PPuubblliiccaaççõõeess  ppeeddaaggóóggiiccaass  ((11))  



 

 

 

Voluntariado empresarial: uma estratégia para a sustentabilidade organizacional 

Correia, Adelina; Domingues, Ivo; Matos, Alice Delerue 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/42144 

 

 

  

 

CCEECCSS  ––  CCoommuunniiccaaççõõeess  ((11))  



 

 

 

Rádios comunitárias na Galiza e em Portugal, o ruído e o silêncio: contraste de experiências na 

emergência de novos desafios sociais 

Ribeiro, Fábio Fonseca 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/42061 

 

PT-Portugal:Fees for private copying approved after President’s veto 

Sousa, Mariana Lameiras; Sousa, Helena 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/42107 

 

PT-Portugal:Competition Court Upholds Regulator’s Decision on Sports Broadcaster 

Sousa, Mariana Lameiras; Sousa, Helena 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/42109 

 

PT-Portugal:Presidency of the Council of Ministers will advise the Government on media issues 

Sousa, Mariana Lameiras; Sousa, Helena 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/42111 

 

 

 

 

CCEECCSS  ––  RReellaattóórriiooss  ((44))  


