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Teve lugar em Lisboa (FIL), de 4 a 6 de julho
Investigadores Moisés Martins, Helena Sousa, José Carlos Venâncio e Teresa
Ruão participaram na iniciativa Ciência 2016
Os investigadores do CECS, Moisés Martins,
Helena Sousa, José Carlos Venâncio e Teresa
Ruão participaram na iniciativa Ciência 2016, que
teve lugar de 4 a 6 de julho, na FIL (Centro de
Congressos de Lisboa). O CECS teve papel
preponderante em dois painéis: Comunicação da
Ciência e Línguas de Comunicação Académica. O
diretor do CECS foi orador na sessão paralela 8 (6
de julho, 14h30), na sessão especial sobre
"Línguas de comunicação académica", que foi
moderada pelo investigador José Carlos Venâncio.
A professora Helena Sousa moderou a sessão
técnica de I&D (sessão paralela 1) sobre "Comunicação e Ciência", em que participou a
investigadora, Teresa Ruão (4 de julho, 11h30). Neste encontro, que mobilizou toda a
comunidade científica nacional e em que participaram cerca de 1500 investigadores, foi
retomada 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, foi 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 19 de julho, em Sobrado (Valongo)
Sessão pública de acompanhamento dos trabalhos desenvolvidos no quadro do
protocolo de cooperação com vista ao estudo e à promoção da Festa da Bugiada
e Mouriscada
Teve lugar no dia 19 de julho, no Centro de
Documentação da Bugiada e Mouriscada, em
Sobrado (Valongo), uma sessão pública de
acompanhamento dos trabalhos desenvolvidos pela
equipa de investigação do CECS, no quadro do
protocolo de cooperação com vista ao estudo e à
promoção da Festa da Bugiada e Mouriscada. A
meio do trabalho, que visa a inscrição da Festa da
Bugiada e Mouriscada na lista do Inventário Nacional de Património Cultural Imaterial
da UNESCO  o que deverá ocorrer dentro de aproximadamente um ano , já foram
gravadas em áudio mais de 70 registos.
Mais >
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CECS patrocina nova revista de estudos de rádio da ECREA
Radio, Sound & Society Journal Vol. 1 nº 1

  "Latin radio. Diversity, innovation and policies"
 Está disponível, em acesso livre, o Vol. 1 (número

1), da "Radio, Sound & Society Journal". Tratase
de uma publicação no quadro da ECREA, editada
por Madalena Oliveira (CECS), Tiziano Bonini &
Grazyna Stachyra. Este número, sobre "Latin radio.
Diversity, innovation and policies", tem como
editores convidados Manuel Ferández Sande &
Ignacio Gallego Pérez. Esta é uma publicação
open access, editada pela ECREA Radio Research
Section, que e liderada pela investigadora
Madalena Oliveira. A revista tem o patrocínio
institucional do CECS.
Mais >

Revista 'Comunicação e Sociedade' sobe nos índices MIAR e CIRC
A revista 'Comunicação e Sociedade', editada pelo CECS desde 1999, foi recentemente
reavaliada por dois sistemas de avaliação de publicações científicas, tendo registado
uma subida no índice ICDS (Índice Compuesto de Difusión Secundaria) de 4.114 para
6.2 pontos, da responsabilidade do MIAR (Matriz de Información para el Análisis de
Revistas). Quanto ao CIRC  Clasificación Integrada de Revistas Científicas  a revista
manteve a classificação no grupo C no painel de Ciências Sociais, mas subiu no painel
de Ciências Humanas para o Grupo B, onde figuram as revistas "de reconhecido grau
de prestígio e difusão internacional", conforme indicam os responsáveis por este
sistema.
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
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 >

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 pósdoutoramento 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 (Media e Jornalismo, Estudos Culturais,
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e Comunicação, Organizações e Dinâmicas Sociais).
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. A terceira fase prolongase até 7 de
setembro.
Mais >

4ª edição do Programa Doutoral em Estudos de Comunicação: Tecnologia,
Cultura e Sociedade: 3ª fase de inscrições aberta até 1 de setembro
Está aberto até 1 de setembro o período de
candidatura ao Programa Doutoral em "Estudos de
Comunicação: Tecnologia, Cultura e Sociedade". A
divulgação dos resultados será conhecida a 6 de
setembro, sendo que os candidatos aprovados
serão ordenados em lista a partir da qual serão
preenchidas as vagas e colmatadas possíveis
desistências. As inscrições da terceira fase
decorrem entre 7 e 9 de setembro. No próximo ano
letivo vai funcionar a 4ª edição do Programa
Doutoral, um curso que 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.
Mais >

'Ciências da Comunicação' e 'Comunicação, Arte e Cultura'
Candidaturas aos mestrados do ICS abertas
A terceira e última fase de candidaturas aos cursos
de mestrado disponíveis no Instituto de Ciências
Sociais da Universidade do Minho, está aberta de
26 a 30 de setembro. O CECS está associado aos
mestrados de 'Ciências da Comunicação' e de
'Comunicação, Arte e Cultura'.
Mais >

Realizase no ICS (UMinho), nos dias 13 e 14 de outubro
Congresso de Cibercultura: Circumnavegações em redes transculturais de
conhecimento, arquivos e pensamento
O Congresso de Cibercultura: Circumnavegações
em redes transculturais de conhecimento, arquivos
e pensamento, decorrerá no Instituto de Ciências
Sociais da Universidade do Minho, em Braga, entre
13 e 14 de outubro de 2016. Esta reunião científica decorre de uma parceria entre o
Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade (CECS) da Universidade do Minho e o
Instituto de Letras e Ciências Humanas (ILCH) da Universidade do Minho, uma
iniciativa que integra as comemorações dos 40 anos do ILCH e do ICS. 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 novmbro, no ICS da UMinho o Seminário Internacional e
Interdisciplinar "Viver em|a mobilidade: Rumo a Novas Culturas de Tempo, Espaço e
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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 CIES
IUL, 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: "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 >

Francine Oliveira: nova doutora em Ciências da Comunicação
Realizaramse no dia 21 de julho (14h00), no
auditório B2 do CPII da UMinho (Braga), as provas
de doutoramento Ciências da Comunicação de
Francine Oliveira. A tese foi orientada pela
Professora Rosa Cabecinhas, investigadora do
CECS e professora associada do Departamento de
Ciências da Comunicação na UMinho e pela
Professora Isabel Ferin Cunha, do Departamento de
Ciências do Instituto de Ciências Sociais da UCoimbra, tem por título "Perspetivas
sobre a Diversidade Cultural: Vivências, Discursos e Representações da
Interculturalidade".
Mais >

Adelina Maria da Mota Correia: nova doutora em Sociologia
Adelina Maria da Mota Correia defendeu, no dia 14
de julho (14h00), na sala de atos do ICS da
UMinho, provas de doutoramento em Sociologia. A
tese, orientada pelo professor Ivo Domingues e
pela Professora Alice Matos (ambos investigadores
do CECS e docentes no Departamento de
Sociologia), tem o título “Responsabilidade Social
das organizações, a débil articulação entre as
organizações e a sociedade: um estudo de caso”.
Mais >

Manuel Albino: novo doutor em Ciências da Comunicação
Realizaramse no dia 12 de julho (10h00), na sala de atos do ICSUMinho (Braga), as
provas de doutoramento Ciências da Comunicação de Manuel Albino. A tese foi
orientada pelo Professor Moisés Martins, diretor do CECS e professor catedrático do
Departamento de Ciências da Comunicação na UMinho tem por título "Contributos para
o estudo semiótico das representações geométricas da realidade: a semântica da
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matéria e a geometria como expressão".
Mais >

Jorge Miguel Rodríguez Rodríguez
É doutorado pela Universidad de Navarra e
professor de Jornalismo na Facultad de
Comunicación y Ciencias Sociales da Universidad
San Jorge (Espanha). Desenvolve uma estadia de
investigação no quadro do CECS, durante os
meses de julho e agosto de 2016, sob orientação
do investigador Luís António Santos.
Mais >

Sheila Peñalva
Sheila Peñalva é jornalista e membro do grupo de
investigação "Comunicación e Información Digital
(GICID)" da Universidad de Zaragoza. Desenvolve
uma estadia de investigação, no quadro do CECS,
durante os meses de julho e agosto de 2016. O seu
trabalho centrase na análise da Educomunicação
para crianças no consumo de Apps e plataformas
digitais, com coordenação de Carmen Marta Lazo,
professora da Universidad de Zaragoza. Em
Portugal, a investigação conta com a orientação da
investigadora Sara Pereira.
Mais >

É coautora de publicação, juntamente com José Gabriel Andrade e Ivone Ferreira
Investigadora Luísa Magalhães vence concurso da SOPCOM para publicação do
livro "A imagem em acção: Percursos em semiótica visual"
A direção da SOPCOM ratificou, na sua reunião de
15 de julho, a  classificação que o Júri da Coleção
Livros da associação atribuiu, por maioria, às cinco
propostas a concurso. Dessa forma, a proposta de
Luísa Magalhães (investigadora do CECS), em
conjunto com José Gabriel Andrade e Ivone
Ferreira, para a publicação do livro "A imagem em
acção: Percursos em semiótica visual", ficou em o
primeiro lugar. Em segundo lugar ficou a proposta
apresentada por Carla Cerqueira (também
investigadora do CECS) e Sónia Lamy,
"Comunicação no Terceiro Setor: Desafios
Contemporâneos". Na terceira posição ficou Ana Melro "Comunidades de Inovação
Social e Cibercultura: atores e contextos"; no quarto lugar, a proposta conjunta de
Patrícia Dias e Nuno da Silva Jorge "#PensarSocialMedia: Uma visão estratégica para
a comunicação das organizações contemporâneas" e, na quinta posição, a proposta
em coautoria de Helena Pires (investigadora do CECS) e Francisco Mesquita, "De que
se fala hoje quando se fala de Publicidade?".
Mais >

Editado por André Moisan, Ana Maria Costa e Silva, Clarisse Fortecöef e Nicolas
Buelens
eBook "Le Tour d’Europe des médiateurs sociaux: de la valorisation de
l’expérience et la formation à la reconnaissance et la professionnalisation"
Está disponível em acesso livre o eBook "Le Tour d’Europe des médiateurs sociaux: de
la valorisation de l’expérience et la formation à la reconnaissance et la
professionnalisation". A publicação tem a chancela do CECS e é éditada por André
Moisan, Ana Maria Costa e Silva, Clarisse Fortecöef e Nicolas Buelens e enquadrase
no Projeto Europeu ArleKin  Formação em Mediação para a Inclusão Social através da
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Mobilidade Europeia (Refª 539947LLP120131
FR GRUNDTVIGGMP), de que é coordenadora
em Portugal a investigadora Ana Maria Costa e
Silva (CECS).
Mais >

Editado por Felisbela Lopes
eBook "O Governo em notícia  análise dos 100 primeiros dias do XXI Governo
Constitucional"
Está disponível em acesso livre o eBook "O
Governo em notícia  análise dos 100 primeiros
dias do XXI Governo Constitucional". Editado por
Felisbela Lopes, tem a chancela do CECS. "Tendo
em conta os resultados globais deste estudo, o
primeiroministro não tem razões para se queixar
da imprensa. Nos primeiros 100 dias de Governo,
viveu o estado de graça dos políticos em início de
funções, encontrando uma abordagem positiva em
mais de metade dos artigos noticiosos que
refletiram a atividade governativa. É verdade que
António Costa tem o problema de a atualidade
estar sempre muito presa às finanças e os
jornalistas evidenciarem uma clara preferência por
essa tematização. Mas dificilmente poderia ser
diferente". Felisbela Lopes in "Os primeiros 100
dias do XXI Governo Constitucional na imprensa portuguesa" (pp. 46).
Mais >

Revista Comunicando nº1, vol. 5
Está disponível uma nova edição da revista
'Comunicando' (nº1, vol. 5). Este número é
dedicado aos artigos resultantes do 3º Encontro de
Jovens Investigadores de Ciências da
Comunicação, que foi subordinado ao tema "Vem e
traz um problema... de investigação: Os recursos e
as soluções teóricometodológicas". A revista é
editada pelo GT Jovens Investigadores da
SOPCOM, tendo associados vários investigadores
do CECS, nomeadamente no que concerne à
organização deste número: Renata de Freitas,
Fábio Ribeiro, Mafalda Oliveira e Sandra Oliveira.
Mais >

Numa organização do GT de Publicidade e Comunicação da SOPCOM
'Picnic de Ideias  Publicidade em Tertúlia'
Teve lugar no dia 21 e julho, na sala de atos do ICS
da Universidade do Minho (Braga) a iniciativa 'Pic
nic de Ideias  Publicidade em Tertúlia', organizada
pelo GT de Publicidade e Comunicação da
SOPCOM, liderado pela investigadora do CECS,
Helena Pires. Este encontro, que decorreu ao longo
de todo o dia, metendo pelo meio um piquenique,
teve 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, envolvendose neste mesma
tertúlia os estudantes de pósgraduação (mestrado e doutoramento) da área de
especialidade em Publicidade.
Mais >

No dia 5 de julho, na Universidade Portucalense Infante D. Henrique (Porto)
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10ª Ação do 2CNCLab: mesaredonda “Direitos e Deveres Culturais  Cooperação
e Internacionalização"
No âmbito do IV Congresso Iberoamericano de
Direitos Humanos "Direito, Justiça e Sociedade no
Tempo Presente", que decorreu nos dias 4 e 5 de
julho de 2016, no Porto, na Universidade
Portucalense Infante D. Henrique, foi promovida a
mesaredonda "Direitos e Deveres Culturais:
Cooperação e Internacionalização". Tratouse da mesaredonda que constituiu a 10ª
Ação do 2CNCLab, que visa promover a discussão crítica e construtiva sobre as redes
de cooperação cultural, e que está a ser promovido no âmbito do projeto "Redes de
Cooperação Cultural Transnacionais: Portugal europeu, lusófono e iberoamericano"
[www.culturalcooperationnetworks.wordpress.com], que está a ser desenvolvido por
Manuel Gama, com o apoio da FCT (SFRH/BPD/101985/2014), em Portugal, em
Espanha e no Brasil.
Mais >

Doutoramento FCT em "Estudos de Comunicação: Tecnologia, Cultura e Sociedade"
Comissão de Acompanhamento Externa reuniu com doutorandos e com
Comissão Diretiva
Teve lugar no dia 22 de junho, na Universidade da
Beira Interior (Covilhã), uma reunião entre a
Comissão de Acompanhamento Externa (CAE)
com a Comissão Diretiva do Doutoramento FCT em
"Estudos de Comunicação: Tecnologia, Cultura e
Sociedade" (PD/00059/2012) e com os doutorandos
do curso. A visita dos membros da CAE teve como
objetivo principal a partilha e o debate em torno do
funcionamento das três primeiras edições do
programa, bem como a reflexão sobre práticas futuras. A CAE é responsável pela
supervisão e monitorização do desenvolvimento e atividade do Doutoramento, sendo
consituída pelo Professor Marcos Palacios (Faculdade de Comunicação, da
Universidade Federal da Bahia, UFBA, e Professor Catedrático visitante na
Universidade da Beira Interior), Professor Rémy Rieffel (Université de Paris II
PanthéonAssas e no Institut Français de Presse) e Professor Peter Dahlgren
(Professor Emérito do Departamento de Comunicação e Media da Lund University).
Mais >

De 1 a 17 de julho
CECS esteve na Feira do Livro de Braga
O CECS esteve representado na Feira do Livro de
Braga, integrando o stand da Universidade do
Minho. O evento teve lugar entre 1 e 17 de julho na
Avenioda Central. O stand da Universidade
funcionou  de segunda a sextafeira entre as 14h00
e as 23h00, aos sábados das 10h00 às 24h00 e
aos domingos entre as 10h00 e as 23h00.
Mais >

Decorre no ICS da UMInho (Braga), no dia 25 de outubro
I Seminário de História da Comunicação
O I Seminário de História da Comunicação terá a
participação de investigadores de Portugal, Brasil e
Espanha, e decorrerá ao longo do dia 25 de outubro de 2016 no Instituto de Ciências
Sociais da Universidade do Minho, em Braga. 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,
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quer a nível organizativo, quer participando com comunicações.
Mais >

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 >

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: Alice
Matos, Anabela Carvalho, Ana Melo, Anabela Carvalho, Carla Cerqueira, Camila
Craveiro, Emília Araújo, Evandro Oliveira, Felisbela Lopes, Helena Sousa, Inês Amaral,
Jenny Gil Sousa, Joaquim Costa, José Carlos Venâncio, Joaquim Fidalgo, Luís
António Santos, Luís Cunha, Luzia de Oliveira Pinheiro, Madalena Oliveira, Manuel
Gama, Manuel Pinto, Maria do Carmo Piçarra, Moisés de Lemos Martins, Patrícia
Silva, Patrícia Silveira, Paula Lopes, Rita Ribeiro, Sandra Oliveira, Sara Balonas, Sara
Gabriela Gomes Lima da Silva, Sara Pereira, Sílvia Raquel Barros Pinto, Teresa Ruão,
Zara PintoCoelho, Zélia Reis.
Mais >

Revistas de Acesso Livre

Mais >

Ficha Técnica:
Diretor: Moisés de Lemos Martins
Diretoresadjuntos: Luís António Santos e Rita Ribeiro
Editorexecutivo: Vítor de Sousa
Colaboram nesta edição: Alberto Sá, Anabela Carvalho, Emília Araújo, Fábio Ribeiro,
Helena Pires, Madalena Oliveira, Mafalda Oliveira, Manuel Gama, Mariana Lameiras,
Marta Barbosa, Ricardina Magalhães, Rita Ribeiro, Sandra Oliveira, Silvana Mota
Ribeiro e Zara PintoCoelho.

Financiado pelo COMPETE: POCI010145FEDER007560 e FCT  Fundação para a
Ciência e Tecnologia, no âmbito do projeto: UID/CCI/00736/2013.
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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. 

 

 

 

 

 

 



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.
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Voltar

Festa da Bugiada e Mouriscada
Teve lugar no dia 19 de julho, no Centro de Documentação da Bugiada e
Mouriscada, em Sobrado (Valongo), uma sessão pública de acompanhamento
dos trabalhos desenvolvidos pela equipa de investigação do CECS, no quadro
do protocolo de cooperação com vista ao estudo e à promoção da Festa da
Bugiada e Mouriscada. A meio do trabalho, que visa a inscrição da Festa da
Bugiada e Mouriscada na Lista do Inventário Nacional de Património Cultural
Imaterial da UNESCO, o que deverá ocorrer dentro de aproximadamente um
ano, já foram gravadas em áudio mais de 70 registos

A Festa da Bugiada e Mouriscada, que acontece uma vez por ano, recria um
conflito entre Mouros e Cristãos (Bugios) pela posse de uma imagem milagrosa
de S. João Baptista. São centenas os participantes trajados com vestes de
veludo colorido que dão cor e vida à tradição ancestral, que todos os anos atrai
dezenas de milhares de visitantes à Vila de Sobrado, a 24 de junho, dia de S.
João.

O protocolo de cooperação interinstitucional envolve o Município de Valongo, a
Associação Organizadora da Casa do Bugio e das Festas de S. João de
Sobrado, a União de Freguesias de Campo e Sobrado e a Universidade do
Minho, através do CECSCentro de Estudos de Comunicação e Sociedade. Foi
assinado a 15 de novembro de 2015 e é válido por três anos.
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Home > Vol 1, No 1 (2016)

Radio, Sound & Society Journal

The Radio, Sound & Society journal is an open access scientific journal edited by the ECREA Radio Research Section. It is a
semiannual publication, aimed at publishing relevant research (fundamental and applied research outputs) in the field of radio and
sound. The journal welcomes contributions regarding challenges radio faces in the web environment, acoustic language, audio
media in general and sound art. Areas of interest include radio history, radio business model, technology, narratives and
programming, audiences, advertising, music industry, web radio, sound art, public service broadcasting, aesthetics and sound,
sound and literacy.

ISSN: 21838798

 

Vol. 2 | N. 1

Listen, Watch, Share. The role of listening in a screenbased mediascape.

A study commissioned by Nokia in 2013 discovered that people check and touch their smartphones an average of 150 times
during a waking day of 16 hours, but according to 2016 Facebook data, 85% of Facebook video is watched without sound.

How much radio and sound are involved in our daily use of mobile communication technologies?

We may watch videos on our mobile screens without sound, but we still engage with contents generated by radio stations, through
sharing videos of radio shows on Twitter or posting or liking a comment on the official fanpage of a radio station. In 2013 Ben
Cooper, the controller of BBC One Radio, inaugurated a new strategy: “Listen, Watch, Share”, asserting that “Engaging with radio
content is more valuable for us than being exposed to our content” (2013).

Attention toward radio content is no longer only aural or visual: people touch the screen to open an app like TuneIn, Stitcher,
Spreaker, SoundCloud, Mixcloud, or the proprietary app of a single radio channel (like NPR One) in order to listen live or on
demand to their favourite radio programme.

Listeners touch the screen to watch a YouTube video of their favourite music band being interviewed in the studios of BBC One, as
planned by Ben Cooper; touch the screen to go on Facebook or Twitter and share, comment, mention or like (all tactile actions)
content produced by their favourite radio or host; touch the screen to open an app like Shazam to find out what song is being
broadcast on the radio.

The ways to connect and relate to radio content imply an aspect that is more and more tactile, as well as being auditory and
visual. This rise in the tactile activity of the networked publics of radio produces a change in the methods of valuation of radio.

If classic radio listening can only be measured through traditional survey methods (portable people meters, diaries, phone call
based surveys), listeners’ interaction with these screens produces a different type of data: every time we touch the screen to
open an app, leave a comment, like, Retweet, press play or pause, download a podcast, or share a video, each of these single
actions is tracked and archived in order to be analysed, so we are able to calculate not just the time spent listening to a brand,
but the time spent interacting with the content of that brand. Our tactile actions provide broadcasters with a new mass of data to
manage, in order to refine the mechanism of audience behaviour prediction underlying the commodification of broadcasting that
has been in use since the beginning of commercial broadcasting in the early 1920s.

What is the role of soundbased content in our daily routine of media consumption? Is sound, and more in general, the aural
experience mediated by ICT more threatened than ever?

Aware of the necessity to recentre some attention on the aural experience in a digital screenbased mediascape, Radio, Sound &
Society Journalwelcomes proposals focused not only on radio but more widely on soundbased media content and consumption.

The journal invites researchers to submit proposals discussing how sound may still shape the interpretation of
social and cultural life. Thus, themes and topics that might be covered include: audience studies; political economy of digital
radio; radio and digital culture; podcasting and dissemination; sound aesthetics; algorithmic radio; automated content curation
and communication in digital and social media; human content curation vs. automated content curation; networked listeners;
digital Methods applied to social media; changing listening practices; community radio and digital culture; innovation in Public
Service Media; web and mobile platform content; digitisation; research methodologies; social networking and usergenerated
radio; sound art.

Deadline for submissions: March 31st, 2017

Authors notification: May 15th, 2017

Publication: June 2017

Instructions for submission: Click here and scroll down to check information on citing references; journal sections;
editorial procedure; author guidelines; and how to register and submit.
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Voltar

Revista 'Comunicação e Sociedade' sobe nos índices MIAR e
CIRC
A revista 'Comunicação e Sociedade', editada pelo CECS desde 1999, foi
recentemente reavaliada por dois sistemas de avaliação de publicações
científicas, tendo registado uma subida no índice ICDS (Índice Compuesto de
Difusión Secundaria) de 4.114 para 6.2 pontos, da responsabilidade do MIAR
(Matriz de Información para el Análisis de Revistas). Quanto ao CIRC 
Clasificación Integrada de Revistas Científicas – a revista manteve a
classificação no grupo C no painel de Ciências Sociais, mas subiu no painel de
Ciências Humanas para o Grupo B, onde figuram as revistas "de reconhecido
grau de prestígio e difusão internacional", conforme indicam os responsáveis por
este sistema.

O MIAR avalia anualmente mais de 28 mil publicações, numa iniciativa conjunta
entre a Universidade de Barcelona, a Generalitat de Catalunya e a Agaur
Agencia de Gestio D'ajuts Universitaris I de Recerca.

O CIRC resulta de uma parceira entre o Dialnet, a spinoff EC3Metrics e a
Universidade de Granada, avaliando quase 4 mil revistas. 

Painel da revista no MIAR: http://miar.ub.edu/issn/16452089
Painel da revista no CIRC: http://clasificacioncirc.es/ficha_revista?id=275502
Site da revista 'Comunicação e Sociedade': http://revistacomsoc.pt/
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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 

 

 



 

 

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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Edital 2016/17 
Terceira fase de candidaturas 

 
 

Candidaturas à 4ª edição do Programa Doutoral Estudos de Comunicação: 

Tecnologia, Cultura e Sociedade. 

 

Funcionamento do 1º semestre: ULHT (Lisboa)  

Funcionamento do 2º semestre: UBI (Covilhã) e Universidade do Minho (Braga) 

NOTA. Em cada um dos semestres, as aulas serão concentradas em fins de semana (6ª e sábado). 

 

O programa doutoral Estudos de Comunicação: Tecnologia, Cultura e 

Sociedade, aprovado e financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia em 

concurso nacional, resulta de uma parceria de seis unidades de investigação: 

 

- Centro de Investigação: CECS – Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade, 

Instituto de Ciências Sociais – Universidade do Minho. 

 

- CIES – Centro de Investigação e Estudos de Sociologia, ISCTE – Instituto 

Universitário de Lisboa. 

 

- LabCom – Laboratório de Comunicação Online, 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. 

 

Envolvendo as principais unidades de investigação em comunicação das 

universidades portuguesas, este curso distingue-se fundamentalmente pela oferta de uma 
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formação articulada com os melhores núcleos de pesquisa do país. É propósito deste 

programa estimular a produção científica de elevada qualidade e preparar novos 

investigadores para trabalho científico competitivo. 

O grau de doutor é conferido em simultâneo pelas Universidades do Minho, da 

Beira Interior e Lusófona, e pelo ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa. 

O curso tem adstritas cinco Bolsas de Doutoramento FCT (três nacionais e duas 

mistas), a atribuir de forma competitiva. 

 
Número de Vagas: 
30 (trinta) 

 

Destinatários: 
Este programa doutoral é especialmente dirigido a estudantes com formação em 

ciências da comunicação ou, não sendo o caso, a estudantes com formação num outro 

ramo das ciências sociais e humanas. São destinatários do curso: 

a) Graduados em alguma área de ciências sociais e humanas, tanto 

investigadores em início de carreira como profissionais, com formação académica em 

ciências da comunicação, história, sociologia, geografia, filosofia, antropologia, 

arqueologia, etnografia, economia, psicologia, arte e estudos culturais, entre outras;  

b) Profissionais seniores que procurem um complemento para o seu 

conhecimento pragmático;  

 c) Profissionais que pretendam investigar sobre os seus próprios contextos 

profissionais e estreitar a relação entre os campos profissional e académico;  

d) Estudantes estrangeiros que procurem a internacionalização dos seus 

currículos. 

 

Condições de acesso: 
Podem candidatar-se: 

a) Os titulares de grau de licenciatura ou de mestrado em alguma área de 

ciências sociais e humanas;  
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b) Os titulares de um grau académico superior estrangeiro, conferido na 

sequência do 1º ou 2º ciclo de estudos, organizado de acordo com os princípios de 

Bolonha por um Estado aderente;  

c) Os titulares de um grau académico superior estrangeiro que seja 

reconhecido pela Comissão Diretiva do programa como satisfazendo os objetivos do 

grau de licenciado ou de mestrado numa área de ciências sociais. Os candidatos que 

sejam admitidos ao programa e que queiram candidatar-se a bolsa terão que apresentar, 

no futuro período de concurso a bolsa, o registo do reconhecimento do grau académico 

(processo regulado pelo Decreto-Lei n.º 341/2007, de 12 de outubro), ou em alternativa, 

o processo de equivalência/reconhecimento regulado pelo Decreto-Lei n.º 283/83, de 21 

de junho. Sugere-se a consulta do site da Direção-Geral do Ensino Superior em: 

http://www.dges.mctes.pt/DGES/pt);  

d) Os candidatos que, não sendo licenciados, apresentem um curriculum 

científico ou profissional que seja reconhecido pela Comissão Diretiva como atestando 

a capacidade para a realização deste programa doutoral. 

 
 

Período de Candidatura ao Programa Doutoral – Terceira Fase: 
25 de julho a 01 de setembro de 2016 

 
Divulgação dos Resultados de Admissão ao Programa Doutoral – 

Terceira Fase: 
06 de setembro de 2016 

NB: Os candidatos aprovados serão ordenados em lista a partir da qual serão 

preenchidas as vagas e colmatadas possíveis desistências.  

 

Inscrições no Programa Doutoral – Terceira Fase: 
07 a 09 de setembro de 2016 
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Período de Candidatura a Bolsa FCT: 
12 a 23 de setembro de 2016 

Divulgação dos Resultados de Candidaturas à Bolsa FCT: 
06 de outubro de 2016 

 

Formalização de Candidatura ao Programa Doutoral: 
As candidaturas deverão ser feitas online, fazendo o registo no formulário de 

Inscrição da ULHT, na página http://www.ulusofona.pt/doutoramentos/estudos-de-

comunicacao-tecnologia-cultura-e-sociedade e submetendo, depois, os documentos a 

seguir indicados em formato pdf: 

a) Carta de apresentação/motivação expondo as motivações para a 

candidatura e expectativas quanto à realização do doutoramento, bem como a(s) área(s) 

de particular interesse em termos de investigação. Nesta carta deve estar formulado, 

tanto quanto possível, o propósito de investigação que o candidato pretende realizar no 

âmbito deste curso. Não se trata de apresentar o projeto de dissertação, mas apenas de 

formular a ideia do trabalho que gostaria de desenvolver. A carta de apresentação 

deverá explicitar ainda se o candidato tem ou não disponibilidade/intenção de 

desenvolver parte dos seus trabalhos numa instituição estrangeira.  

b) Documentos comprovativos das habilitações de acesso ao doutoramento 

de que o candidato é titular (fotocópia do certificado de habilitações, com discriminação 

das disciplinas realizadas e respetiva classificação final);  

c) Curriculum Vitae detalhado;  

d) Fotocópia do Cartão de Cidadão ou outro documento de identificação;  

  

e) Fotocópia de Cartão de Contribuinte (apenas para candidatos nacionais 

no caso de apresentação de Bilhete de Identidade);  
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f) Outros elementos relevantes para a apreciação da candidatura.  

Avaliação das Candidaturas / Critérios de Seleção: 
A avaliação das candidaturas é feita nos termos previstos do programa e em 

conformidade com a proposta aprovada pela FCT, ponderando-se os elementos de 

apreciação e produzindo-se lista(s) ordenada(s) de candidatos. É à Comissão Diretiva 

que compete apreciar as candidaturas submetidas no prazo estabelecido e seriar os 

candidatos, de acordo com os seguintes critérios: 

1. 0-30 pontos: Habilitações Académicas. A Comissão Diretiva ponderará 

neste critério a área de qualificação académica, a coerência do trajeto do candidato 

(relação da formação de licenciatura com as formações de pós-graduação que possa ter 

completado) e o grau de sucesso da trajetória do candidato.  

2. 0-50 pontos: Currículo Académico e/ou Profissional. A Comissão 

Diretiva apreciará a variedade e o grau de responsabilidades envolvidas nas atividades 

profissionais do candidato, assim como a relação destas atividades com a área do 

programa de doutoramento. O mesmo será considerado no caso dos elementos 

académicos do currículo.  

3. 0-15 pontos: Atividades Académicas e de Extensão Universitária. A 

Comissão Diretiva valorizará a diversidade deste tipo de atividades e o grau de 

envolvimento pessoal dos candidatos.  

4. 0-5 pontos: Carta de Apresentação. A Comissão Diretiva atribuirá um 

máximo de 5 pontos à apreciação da carta de apresentação e a informação adicional 

sobre o perfil do candidato.  

A pontuação final de cada candidato resultará da soma de pontos destes quatro 

grupos. Os candidatos serão seriados da pontuação mais elevada para a menos elevada. 



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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Voltar

Francine Oliveira: nova doutora em Ciências da
Comunicação
Realizaramse no dia 21 de julho (14h00), no auditório B2 do CPII da UMinho
(Braga), as provas de doutoramento Ciências da Comunicação de Francine
Oliveira. A tese foi orientada pela Professora Rosa Cabecinhas, investigadora
do CECS e professora associada do Departamento de Ciências da
Comunicação na UMinho e pela Professora Isabel Ferin Cunha, do
Departamento de Ciências do Instituto de Ciências Sociais da UCoimbra, tem
por título "Perspetivas sobre a Diversidade Cultural: Vivências, Discursos e
Representações da Interculturalidade".
O júri, que foi presidido por Helena Sousa (presidente do ICS, em representação
do reitor), integrou os professores doutores Moisés Martins e Madalena Oliveira
(ambos do DCC/CECSUMinho), José Ricardo Carvalheiro (Departamento de
Comunicação e Artes da Faculdade de Artes e Letras da Universidade da Beira
Interior), Ana Paula Cruz Beja Orrico Horta, para além das orientadoras.
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Voltar

Adelina Maria da Mota Correia: nova doutora em Sociologia
Adelina Maria da Mota Correia defendeu, no dia 14 de julho (14h00), na sala de
atos do ICS da UMinho, provas de doutoramento em Sociologia. A tese,
orientada pelo professor Ivo Domingues e pela Professora Alice Matos (ambos
investigadores do CECS e docentes no Departamento de Sociologia), tem o
título “Responsabilidade Social das organizações, a débil articulação entre as
organizações e a sociedade: um estudo de caso”.
O júri foi presidido pela Professora Helena Sousa, Presidente do Instituto de
Ciências Sociais da Universidade do Minho, sendo composto pelas professoras
Lúcia Maria Portela Lima Rodrigues (Universidade do Minho), Maria João
Ferreira Nicolau dos Santos (Universidade de Lisboa), Paula Cristina Urze
(Universidade Nova de Lisboa), Maria Manuel Renga Capelão Serrano
(Universidade de Évora), para além dos orientadores.
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Manuel Albino: novo doutor em Ciências da Comunicação
Realizaramse no dia 12 de julho (10h00), na sala de atos do ICSUMinho
(Braga), as provas de doutoramento Ciências da Comunicação de Manuel
Albino. A tese foi orientada pelo Professor Moisés Martins, diretor do CECS e
professor catedrático do Departamento de Ciências da Comunicação na UMinho
tem por título "Contributos para o estudo semiótico das representações
geométricas da realidade: a semântica da matéria e a geometria como
expressão".
O júri, que foi presidido por Moisés Martins,em representação da presidente do
ICS, integrou os professores doutores Manuel Pinto, Gabriela Gama e Pedro
Portela (todos do DCC/CECSUMinho), Paulo Serra (Departamento de
Comunicação e Artes da Faculdade de Artes e Letras da Universidade da Beira
Interior) e José Bragança de Miranda (Departamento de Ciências da
Comunicação, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova
de Lisboa).
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Jorge Miguel Rodríguez Rodríguez
Jorge Miguel Rodríguez Rodríguez é doutorado pela Universidad de Navarra e
professor de Jornalismo na Facultad de Comunicación y Ciencias Sociales da
Universidad San Jorge (Espanha). Desenvolve uma estadia de investigação no
quadro do CECS, durante os meses de julho e agosto de 2016. Sob orientação
do professor Luís António Santos, o trabalho centrase no estudo dos modelos
editoriais na internet do jornalismo literário em espanhol praticado em países de
língua não espanhola, com o objetivo de promover uma nova linha de
investigação com académicos de Espanha, América e Portugal.
A linha de estudo do professor Rodríguez está focada na teoria dos géneros
jornalísticos e nas relações entre jornalismo e literatura nas áreas geográficas
IberoAmérica e Estados Unidos. Rodríguez é investigador integrado do grupo
de investigação reconhecido pelo Governo de Aragón e financiado pela União
Europeia "Periodismo, Política y Ciudadanía" (código S101), e tem sido
investigador principal do grupo de investigação emergente "El periodismo como
espacio creativo en Aragón, del papel a la web 2.0: Técnicas y estrategias
narrativas en el periodismo de autor", (cód. S100, 20092014).
Mais informação: http://www.periodismoyliteratura.es/jorgemiguelrodriguez/
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Sheila Peñalva
Sheila Peñalva é jornalista e membro do grupo de investigação "Comunicación e
Información Digital (GICID)" da Universidad de Zaragoza. Desenvolve uma
estadia de investigação, no quadro do CECS, durante os meses de julho e
agosto de 2016. O seu trabalho centrase na análise da Educomunicação para
crianças no consumo de Apps e plataformas digitais, com coordenação de
Carmen Marta Lazo, professora da Universidad de Zaragoza. Em Portugal, a
investigação conta com a orientação da investigadora Sara Pereira.
Sheila está a cursar o Máster Internacional en Comunicación y Educación na
Universidad Internacional de Analucía, e desenvolve uma linha de investigação
sobre Educomunicação, com ênfase nas novas tecnologias e na audiência
infantil. Foi jornalista no Periódico de Aragón, locutora e redatora em Cadena
Cope Aragón, e redatora e editora online em radio.unizar.es. É licenciada em
Jornalismo pela Universidad de Zaragoza (Espanha).
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Investigadora Luísa Magalhães vence concurso da SOPCOM
para publicação de livro
A direção da SOPCOM ratificou, na sua reunião de 15 de julho, a  classificação
que o Júri da Coleção Livros da associação atribuiu, por maioria, às cinco
propostas a concurso. Dessa forma, a proposta de Luísa Magalães
(investigadora do CECS), em conjunto com José Gabriel Andrade e Ivone
Ferreira, para a publicação do livro "A imagem em acção: Percursos em
semiótica visual", ficou em o primeiro lugar. Em segundo lugar ficou a proposta
apresentada por Carla Cerqueira (também investigadora do CECS) e Sónia
Lamy, "Comunicação no Terceiro Setor: Desafios Contemporâneos". Na terceira
posição ficou Ana Melro "Comunidades de Inovação Social e Cibercultura:
atores e contextos"; no quarto lugar, a proposta conjunta de Patrícia Dias e
Nuno da Silva Jorge "#PensarSocialMedia: Uma visão estratégica para a
comunicação das organizações contemporâneas" e, na quinta posição, a
proposta em coautoria de Helena Pires (investigadora do CECS) e Francisco
Mesquita, "De que se fala hoje quando se fala de Publicidade?".
O júri do concurso foi constituído por Joaquim Paulo Serra, professor
Catedrático da Universidade da Beira Interior e presidente da Direção da
Sopcom; Aníbal Alves, professor Catedrático aposentado da Universidade do
Minho; Moisés de Lemos Martins, professor Catedrático da Universidade do
Minho; Tito Cardoso e Cunha, professor Catedrático aposentado da
Universidade da Beira Interior; e pela Doutora Maria Augusta Babo, professora
Associada da Universidade Nova de Lisboa.
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Voltar

'Picnic de Ideias  Publicidade em Tertúlia'
Teve lugar no dia 21 e julho, na sala de atos do 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 teve 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, envolvendose neste mesma tertúlia os estudantes de pós
graduação (mestrado e doutoramento) da área de especialidade em Publicidade.

Programa:
http://www.comunicacao.uminho.pt/upload/docs/cecs/programa_picnic_sopcomx.pdf
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10ª Ação do 2CNCLab
No âmbito do IV Congresso Iberoamericano de Direitos Humanos "Direito,
Justiça e Sociedade no Tempo Presente", que decorreu nos dias 4 e 5 de julho
de 2016, no Porto, na Universidade Portucalense Infante D Henrique, foi
promovida a mesaredonda "Direitos e Deveres Culturais: Cooperação e
Internacionalização" para, combinando uma abordagem teórica com casos
práticos, se tentar perceber: 1) Como é que o cumprimento dos direitos e
deveres culturais concorreram para o estado da Sociedade no Tempo
Presente?; e 2) Como é que a Cooperação e a Internacionalização podem
concorrer para a integração e o desenvolvimento culturais?.
Moderada por Ana Paula Guimarães e Manuel Gama, a sessão contou com a
participação de Andrea Gabilondo (La Marmita, PortugalMéxico), Denise Pollini
(Fundação de Serralves, Portugal), José Manuel Alves Tedim (Universidade
Portucalense Infante D. Henrique, Portugal) e Paulo Renato Cardoso de Jesus
(Instituto Jurídico Portucalense, Universidade Portucalense Infante D. Henrique,
Portugal).
A mesaredonda constituiu a 10ª Ação do 2CNCLab, que visa promover a
discussão crítica e construtiva sobre as redes de cooperação cultural, e que
está a ser promovido no âmbito do projeto "Redes de Cooperação Cultural
Transnacionais: Portugal europeu, lusófono e iberoamericano"
[www.culturalcooperationnetworks.wordpress.com], que está a ser desenvolvido,
com o apoio da FCT (SFRH/BPD/101985/2014), em Portugal, em Espanha e no
Brasil.
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Comissão de Acompanhamento Externa reuniu com
doutorandos e com Comissão Diretiva
Teve lugar no dia 22 de junho, na Universidade da Beira Interior (Covilhã), uma
reunião da Comissão de Acompanhamento Externa (CAE) com a Comissão
Diretiva do Doutoramento FCT em "Estudos de Comunicação: Tecnologia,
Cultura e Sociedade" (PD/00059/2012) e com os doutorandos do curso. A visita
dos membros da CAE teve como objetivo principal a partilha e o debate em
torno do funcionamento das três primeiras edições do programa, bem como a
reflexão sobre práticas futuras.
Da agenda de trabalhos constaram duas reuniões: uma com os doutorandos das
três edições (22/06, 10h00, na Sala dos Conselhos da Faculdade de Artes e
Letras da UBI) e outra com a Comissão Diretiva (22/06, 16:00, na Sala dos
Conselhos da Faculdade de Artes e Letras da UBI). Estiveram presentes a
Professora Anabela Carvalho (Diretora do programa), a Professora Carla
Baptista (pelo CIMJ e em representação do CECL), Professor João Carlos
Correia (pelo LabCom) e Professor José Gomes Pinto (em representação do
CICANT).
A CAE é responsável pela supervisão e monitorização do desenvolvimento e
atividade do Doutoramento, sendo consituída pelo Professor Marcos Palacios
(Faculdade de Comunicação, da Universidade Federal da Bahia, UFBA, e
Professor Catedrático visitante na Universidade da Beira Interior), Professor
Rémy Rieffel (Université de Paris II PanthéonAssas e no Institut Français de
Presse) e Professor Peter Dahlgren (Professor Emérito do Departamento de
Comunicação e Media da Lund University).
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CECS na Feira do Livro de Braga
O CECS esteve representado na Feira do Livro de Braga, integrando o stand da
Universidade do Minho. O evento teve lugar entre 1 e 17 de julho na Av. Central.
O stand da Universidade funcionou  de segunda a sextafeira entre as 14h00 e
as 23h00, aos sábados das 10h00 às 24h00 e aos domingos entre as 10h00 e
as 23h00.
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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埄�ps://histcom2016.wordpress.com/comunicacoes/publicacao‑
dos‑trabalhos/
(h埄�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埄�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/
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mailto:histcom2016@gmail.com
https://histcom2016.wordpress.com/2016/10/28/texto-integral-dos-trabalhos/
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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埄�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埄�ps://histcom2016.wordpress.com/programa‑2/programa‑visao‑detalhada‑comunicacoes/14h15‑15h45/)
e das 16h00 às 17h30 (h埄�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埄�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埄�ps://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
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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
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DDEEPPÓÓSSIITTOOSS  MMEENNSSAAIISS  DDOO  CCEECCSS  NNOO  RREEPPOOSSIITTÓÓRRIIUUMM    

julho 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 julho 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: 18. 



MMAAPPAA  RREESSUUMMOO  DDOOSS  DDEEPPÓÓSSIITTOOSS  PPOORR  CCOOLLEEÇÇÃÃOO  
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Livros e capítulos de livros

Artigos em revistas internacionais

Artigos em revistas nacionais

Atas em congressos/seminários

Depósitos do CECS no RepositóriUM - julho 2016

 



 

 

 

Media education practices in Portugal: a panoramic view 

Jorge, Ana Margarida Ferreira Rato; Pereira, Luís; Costa, Conceição 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/42221 

 

Ageism and IT: social representations, exclusion and citizenship in the digital age 

Amaral, Inês; Daniel, Fernanda 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/42244 

 

Le Tour d’Europe des médiateurs sociaux: de la valorisation de l’expérience et la formation à la 
reconnaissance et la professionnalisation 

Moisan, André; Silva, Ana Maria Costa e; Fortecöef, Clarisse; Buelens, Nicolas 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/42311 

 

Au-delà de ‘tisser le lien social au quotidien’, la construction du métier de Médiateur Social 

Moisan, André; Silva, Ana Maria Costa e; Fortecöef, Clarisse; Buelens, Nicolas 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/42311 

 

 

 

 

 

  

 

CCEECCSS  ––  LLiivvrrooss  ee  ccaappííttuullooss  ddee  lliivvrrooss  ((44))  



 

 

 

Radio, sound & society journal [vol.1, nr. 1 (2016)] 

Oliveira, Madalena; Bonini, Tiziano; Stachyra, Grazyna 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/42180 

 

Editorial: a new age for radio and sound studies 

Oliveira, Madalena; Bonini, Tiziano; Stachyra, Grazyna 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/42181 

 

Crisis, financialization and regulation: The case of media industries in Portugal 

Silva, Elsa Costa e 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/42239 

 

La enseñanza universitaria encaminada a la especialización y al recorte de Humanidades: 

estudio de caso de la titulación de Periodismo en España y Portugal 

Sánchez García, Pilar; Marinho, Sandra 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/42240 

 

Recepção televisiva e mediação: práticas em contexto familiar 

Pereira, Sara 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/42243 

 

 

 

  

 

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



 

 

 

Desafios metodológicos no estudo da relação das crianças com as notícias: o recurso a 

metodologias participativas na dinamização de grupos de foco 

Silveira, Ana Patrícia Soares 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/42157 

 

Flows of communication and ‘influentials’ in Twitter: a comparative approach between Portugal 
and Spain during 2014 European Elections 

Amaral, Inês; Zamora, Rocío; Grandío, María del Mar; Noguera, José Manuel 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/42179 

 

[Recensão de] Krieghbaum, H. (1970). A ciência e os meios de comunicação de massa. Rio de 
Janeiro: Edições Correio da Manhã 

Ribeiro, Fábio 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/42185 

 

[Review of] Krieghbaum, H. (1970). A ciência e os meios de comunicação de massa. Rio de 
Janeiro: Edições Correio da Manhã 

Ribeiro, Fábio 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/42186 

 

Representações do suicídio na imprensa generalista portuguesa 

Araújo, Rita Alexandra Manso; Pinto-Coelho, Zara; Lopes, Felisbela 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/42241 

 

 

 

CCEECCSS  --  AArrttiiggooss  eemm  rreevviissttaass  nnaacciioonnaaiiss  ((66))  



Revista comunicando [Vol.5, n.º 1 (2016)] 

Freitas, Renata de; Prior, Hélder; Ribeiro, Fábio Fonseca; Oliveira, Mafalda; Oliveira, Sandra 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/42245 

  



 

 

 

As crianças, as notícias e o conhecimento do mundo 

Silveira, Ana Patrícia Soares 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/42158 

 

A educação para os media: uma abordagem teórica acerca do conceito e da sua aplicação no 
contexto educativo 

Silveira, Ana Patrícia Soares 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/421589 

 

Comunicación y desarrollo cultural en la Península Ibérica: retos de la sociedad de la 
información: actas del III Congreso Ibérico de Comunicación 

Gómez Pérez, Francisco Javier; Martins, Moisés de Lemos; Sierra, Francisco 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/42314 

 

CCEECCSS  ––  AAttaass  eemm  ccoonnggrreessssooss//sseemmiinnáárriiooss  ((33))  


