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Até 31 de março de 2017
Chamada de comunicações para o III Congresso sobre Culturas  Interfaces da
Lusofonia
O Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade
organiza o III Congresso sobre Culturas –
Interfaces da Lusofonia, que terá lugar na
Universidade do Minho, Braga, de 23 a 25 de
novembro de 2017. A comissão organizadora convida a comunidade científica de
ciências sociais e humanas, das artes e das letras, para participar neste encontro que
cruza a comunicação e as culturas na perspetiva dos estudos culturais e lusófonos. A
chamada de comunicações está aberta até 31 de março de 2017.
Mais >

Portal de Estudos Culturais
Está disponível o portal de Estudos Culturais do
CECSCentro de Estudos de Comunicação e
Sociedade da Universidade do Minho. Tem como
objetivo dar a conhecer as atividades
desenvolvidas pelo centro nesta área de
investigação e intervenção. Constitui o espaço de
divulgação do Programa Doutoral em Estudos Culturais e é, ainda, uma plataforma de
articulação dos investigadores e estudantes deste programa de estudos com as
associações culturais e artísticas a ele associadas.
Mais >

No triénio 20132015
CECS lança prémio de excelência para teses de doutoramento, realizadas na
Universidade do Minho, em Ciências da Comunicação e Estudos Culturais
O CECS acaba de lançar o concurso relativo ao
prémio de excelência para teses de doutoramento,
realizadas na Universidade do Minho, em Ciências
da Comunicação e Estudos Culturais, no triénio
20132015. A atribuição do prémio tem por
objetivos valorizar os graus de doutor em Ciências
da Comunicação e Estudos Culturais, dandolhes visibilidade pública e mediática;
fomentar a publicação de trabalhos de excelência; e promover o desenvolvimento da
carreira de jovens investigadores. As teses apresentadas a concurso são teses de
doutoramento em Ciências da Comunicação e Estudos Culturais aprovadas nos três
anos anteriores ao da atribuição do prémio. Serão selecionadas pelos coordenadores
dos grupos de investigação do CECS (Média e Jornalismo, Estudos Culturais e
Comunicação, Organizações e Dinâmicas Sociais), que terão a tarefa de indicar, para
apreciação do júri, até cinco teses de Ciências da Comunicação e de Estudos
Culturais, no total, e inscrevêlas no concurso junto da direção do CECS.
Mais >
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"Serviço Público de Média e Participação"
Revista "Comunicação e Sociedade" nº 30
Já está disponível a revista "Comunicação e
Sociedade" nº30, que é editada pelo CECSCentro
de Estudos de Comunicação e Sociedade
(UMinho). Este número temático, dedicado ao
"Serviço Público de Média e Participação", tem
coordenação de Luís António Santos (CECS
UMinho) e Nelia del Bianco (Faculdade de
Comunicação, Universidade de Brasília, Brasil).
Mais >

"Fluxos e caminhos na cultura visual"
Chamada de trabalhos para a Revista Lusófona de Estudos Culturais (vol. 4, nº 1)
aberta até 28 de fevereiro de 2017
Está aberta até 28 de fevereiro de 2017 a chamada
de trabalhos para a próxima Revista Lusófona de
Estudos Culturais (RLEC) [vol. 4, nº 1], que é
subordinada ao tema "Fluxos e caminhos na
cultura visual", sendo editada por Moisés de Lemos
Martins e Zara PintoCoelho. Este volume aceita
contribuições de investigadores, profissionais e
artistas que trabalhem em áreas como os Estudos
Culturais e os Estudos dos Média, Comunicação,
Sociologia, Antropologia, Ciências Humanas, Educação, Artes, Museus e Arquivos e
Tecnologia de Informação. Esta edição será publicada em junho de 2017. A RLEC é
uma revista arbitrada por pares e opera num processo de dupla revisão cega. Os
artigos podem ser submetidos em português ou inglês através do website da revista
(www.rlec.pt).
Mais >

Até 15 de janero de 2017
Chamada de Comunicações para o 4ª Congresso ‘Literacia, Media e Cidadania’
O 4º Congresso de Literacia, Media e Cidadania vai
realizarse nos dias 5 e 6 de maio de 2017, na
Fundação Eng. António de Almeida (Porto), com o
tema “Por uma nova consciência do espaço
público”. A iniciativa é, como tem acontecido desde 2010, do GILM  Grupo Informal
sobre Literacia para os Media, a que está associado o CECS. A chamada de
comunicações está aberta até 15 de janeiro de 2017.Teve lugar no dia 25 de outubrio,
no ICS da UMinho.
Mais >

eBook 'Figurações da morte nos média e na cultura: entre o estranho e o familiar'
Está disponível em acesso livre o eBook
'Figurações da morte nos média e na cultura: entre o
estranho e o familiar'. Editado por Moisés de Lemos
Martins, Maria da Luz Correia, Paulo Bernardo Vaz
e Elton Antunes, reúne uma série textos em torno
da morte, tal como ela é figurada diariamente, com
estranheza ou com familiaridade, com palavras ou
com imagens, pelos diferentes média e por diversas
atividades e objetos culturais. Fixar as textualidades
da morte no discurso jornalístico e as visualidades
da morte nas estéticas e nas técnicas mediáticas
foi também o objetivo do projeto de investigação
internacional que está na origem desta publicação,
numa parceria entre a Universidade do Minho
(Portugal) e a Universidade Federal de Minas Gerais
(Brasil), financiado pela FCT e pela CAPES.
Mais >

Da autoria de João Paulo Meneses
eBook Jornalismo Radiofónico
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Está disponível, em acesso livre, o eBook
"Jornalismo Radiofónico", da autoria do investigador
João Paulo Meneses, que integra as 'Edições
Pedagógicas' do CECS.
"Embora com um caráter muito pragmático,
'Jornalismo Radiofónico' é um livro tão prático
quanto teórico. Nele se reflete a preocupação de
desenvolver, em vários aspetos, uma ideia
relativamente à especificidade da comunicação
radiofónica, situandose o jornalismo nas
características de receção do próprio meio. É por
isso que o capítulo sobre o 'ruído' é um dos mais
desenvolvidos e retrabalhados nesta obra que
retoma, com sentido pedagógico, uma parte
substantiva de 'Tudo o que se passa na TSF. Para
um livro de estilo', publicado pelo autor em 2003"
(Da contracapa).
Mais >

Revista Comunicando Vol. 5, N.º 2
Já está disponível a nova edição da Revista
Comunicando (volume 5, número 2) intitulada "A
história e a contemporaneidade produzindo olhares
sobre a comunicação". A publicação, cuja equipa
editorial é constituída por investigadores do CECS 
Fábio Ribeiro, Mafalda Oliveira e Renata de Freitas
, é feita no quadro do GT Jovens Investigadores da
SOPCOM. Neste número, estão reunidos trabalhos 
que  reflitem  dimensões  históricas  e 
contemporâneas  de processos  comunicativos,  da 
publicidade  ao  jornalismo,  dos  estudos  culturais 
ao entretenimento, num total de dez artigos, de
investigadores portugueses e brasileiros, que se
juntam num curioso encontro entre a pesquisa que
se vai dinamizando entre estas duas  margens  do 
Atlântico.
Mais >

Sérgio Luiz Bezerra Trindade: novo doutor em Ciências da Comunicação
Realizaramse no dia 15 de dezembro (10h00), na
sala de atos do ICS da UMinho (Braga), as provas
de doutoramento em Ciências da Comunicação de
Sérgio Luiz Bezerra Trindade. A tese tem
orientação da Professora Madalena Oliveira,
professora auxiliar do Departamento de Ciências da
Comunicação da UMinho e investigadora do CECS,
e tem por título “Rádio e televisão no processo de
construção de lideranças políticas populistas e
assistencialistas no Rio Grande do Norte”.
Mais >

 

No Seminário Permanente de Educação para os Media
Sessão sobre "Silêncio, invisibilidade e encenação no jornalismo: aprendendo
posicionamentos críticos" dinamizada por José Cristian Góes
Teve lugar na tarde do dia 20 de dezembro, na sala
de atos do ICS (UMinho), a primeira sessão do ano
letivo do Seminário Permanente de Educação para
os Media. Foi subordinada ao tema "Silêncio,
invisibilidade e encenação no jornalismo:
aprendendo posicionamentos críticos", e
dinamizada por José Cristian Góes, jornalista e
doutorando, que se encontra a fazer estágio de
doutoramento no CECSUMinho com bolsa CAPES/FCT.
Mais >

Iniciativa realizada no dia 14 de dezembro (sala de atos)
Para que serve o Jornalismo em tempo de pósverdade?
Antecipando estudos mais aprofundados sobre a 'pósverdade', impõese compreender
melhor o que se tem vindo a passar. Nesse sentido, um grupo de investigadores do
CECS decidiu construir, de forma colaborativa, um base de textos publicados nos
últimos meses e abrila à consulta de todos os interessados. No dia 14 de novembro
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promoveuse uma reunião para discutir o assunto,
numa iniciativa em que cada participante foi
convidado a partilhar o que achasse mais
importante sobre o assunto, numa lógica em que a
leitura crítica do fenómeno da pósverdades se
assumiu como um exercício participativo.
Mais >

Com Fernando Oliveira Paulino (Univ. Brasília) e Jairo Faria (doutorando em Ciências
da Comunicação)
Diálogos: Comunicação, Comunidade e InvestigaçãoAção
Fernando Oliveira Paulino, professor da
Universidade de Brasília, e Jairo Faria, doutorando
em Ciências da Comunicação, apresentaram, no
dia 13 de dezembro, uma experiência de extensão
universitáexplicaram como desenvolvem a
disciplina de Comunicação Comunitária, atuando
fora do campus universitário. A experiência que
relataram passou pela dinamização de um museu e de uma rádio comunitária, bem
como pelo acompanhamento de atividades culturais de um assentamento rural.
Mais >

Nos dias 12 e 13 de dezembro
Formação: "A informação tem género?"
No âmbito de um protocolo estabelecido entre a
Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género,
o Instituto de Ciências Sociais e o CECS da
UMinho, foi promovida uma formação sob o título
“A informação tem Género?”, que comportou quatro
sessões temáticas. As sessões tiveram lugar nos
dias 12 e 13 de dezembro e dirigiramse a
estudantes e docentes dos cursos de
comunicação, investigadores, profissionais de comunicação e organizações não
governamentais da área da cidadania e igualdade de género. Os preletores das
sessões foram Carla Cerqueira (investigadora do CECS), Orlando César, jornalista
(docente na Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Setúbal e
formador no Cenjor), Sofia Branco (jornalista da Lusa e presidente do Sindicato dos
Jornalistas) e Sónia Soares (ativista da União de Mulheres Alternativa e Resposta,
investigadora do Observatório de Mulheres Assassinadas).
Mais >

No dia 9 de dezembro
Conferência de Matxalen Legarreta: "As tarefas domésticas e de cuidado:
Convergência de género ou revolução estagnada?"
Realizouse no dia 9 de dezembro (11h0013h00),
na sala de atos do ICS, uma conferência de
Matxalen Legarreta sobre "As tarefas domésticas e
de cuidado: Convergência de género ou revolução
estagnada?". Tratouse de um momento de
reflexão sobre o desenvolvimento e as
características particulares das tendências atuais
sobre o assunto, através de uma análise
longitudinal da informação sobre os usos do tempo produzida no âmbito do Inquérito
aos Orçamentos Tempo levado a cabo pelo EUSTAT (Instituto Basco de Pesquisa
Estatística, 1993 e 2013).
Mais >

Ciclo "Sociologia do Tempo" 2016/2017 teve início no dia 6 de dezembro
Workshop I – Temporalidades Sociais e Questões de Ritmo
Teve início, no dia 6 de dezembro, o ciclo
"Sociologia do Tempo" 2016/2017, com a
realização do primeiro workshop sobre
Temporalidades Sociais e Questões de Ritmo.
Neste workshop participaram Rosalina Costa
(Universidade de Évora e CEPESE), com a
intervenção "Driving home for Christmas.
Sociologia, rituais e temporalidades", Matxalen
Legarreta (Universidade do País Vasco), "Tiempo y
género: el tiempo como herramienta para los estudios de género", para além de Emília
Araújo (UMinho/CECS). Esta iniciativa pretende constituirse como espaço de reflexão
sobre a importância do tempo, dos ritmos e das temporalidades na compreensão do
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mundo social, na sua diversidade e multiplicidade. Inclui apresentações e debates
acerca de conceitos, metodologias e propostas artísticas e criativas, envolvendo
questões relacionadas com as temporalidades e os tempos sociais.
Mais >

No Porto (30 de novembro) e em Santiago de Compostela, Espanha (6 de dezembro)
Ações do 2CNCLab chegaram ao fim
O 2CNCLab, liderado pelo investigador do CECS
Manuel Gama, teve mais duas ações
concretizadas. Na Universidade Católica
PortuguesaCentro Regional do Porto, no dia 30 de
novembro, realizouse a 14ª ação, assente numa
mesaredonda que envolveu o Instituto de Bioética
e a Escola das Artes da Universidade Católica
Portuguesa – Centro Regional do Porto sobre a temática da Comunicação e Divulgação
de Ciência em Rede. 
Já no dia 16 de dezembro, na Faculdade de
Ciências da Comunicação da Universidade de
Santiago de Compostela (Espanha), realizouse o
Seminário "Experiências de Cooperação Cultural
Transfronteiriças", que constituiu a 15ª e última
ação do 2CNClab. Serviu para a partilha de
experiências de cooperação cultural
transfronteiriças na Euroregião Galiza/Norte de
Portugal, reunindo representantes do Agrupamento
Europeu de Cooperação Territorial GalizaNorte de Portugal, da Câmara Municipal de
Viana do Castelo, da Associação Galega de Profissionais de Gestão Cultural, da
Associação de Produção e Animação Audiovisual Ao Norte, da be a Place, da
Companhia de Teatro de Braga e da Fundação Bienal de Cerveira.

No dia 16 de dezembro, em Lisboa
Vítor de Sousa recebeu o Prémio Científico Mário Quartin Graça 2016 para a área
das Ciências Sociais e Humanas
O investigador do CECS, Vítor de Sousa, recebeu
no passado dia 16 de dezembro, o Prémio
Científico Mário Quartin Graça 2016, que distinguiu
a melhor tese feita em Portugal e na América
Latina para a área das Ciências Sociais e
Humanas. Foi em Lisboa, nas instalações da Casa
da América Latina, numa cerimónia que foi
presidida pelo presidente da Comissão Executiva
da Casa da América.
Mais >

Anabela Carvalho apresentou palestra na Annenberg School for Communication
A convite da Annenberg School for Communication
da Universidade da Pensilvânia, Anabela Carvalho
apresentou no dia 2 de dezembro uma palestra
intitulada ‘Discourses for transformation? Climate
change, power and pathways to the future’. No
simpósio 'Discourses in Action' foram também
oradores, entre outros, Ruth Wodak, Jonathan
Potter e Reiner Keller. O evento foi organizado no
âmbito do Scholars Program in Culture and
Communication por Klaus Krippendorf, Barbie Zelizer e pelos estudantes de
doutoramento da Annenberg School e visou discutir diferentes modos de investigação
sobre discurso, aplicada a questões da actualidade, e identificar opções
emancipatórias de acção. A Annenberg School for Communication da Universidade da
Pensilvânia, que faz parte da chamada Ivy League, é frequentemente considerada a
melhor dos EUA na sua área.
Mais >

Janara Sousa
Doutora em Sociologia (2009), na linha de pesquisa Educação, Ciência e Tecnologia,
pela Universidade de Brasília (UnB), é atualmente ProfessoraAdjunta do curso de
Comunicação Organizacional e do Programa de PósGraduação em Comunicação da
Faculdade de Comunicação da UnB. Encontrase no CECS para desenvolver o Pós
Doutoramento intitulado “A Governança da Internet no Brasil, Portugal e Espanha:
aproximações e diferenças”, sob orientação de Elsa Costa e Silva. Período da estadia
no CECS: agosto de 2016 a agosto de 2017.
Mais >
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Jairo Faria
Jairo Faria encontrase no CECS, sob orientação
de Madalena Oliveira, para desenvolver uma parte
do seu doutoramento que se intitula “Ombudsman e
mídia pública no Brasil e em Portugal: análise
comparativa entre a Ouvidora da EBC e os
Provedores da RTP”. Jairo Faria é estudante de
doutoramento na Universidade de Brasília (Brasil).
Período de investigação no CECS: dezembro de
2016 a 31 de outubro de 2017.
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: Carla
Cerqueira, Inês Amaral, Lurdes Macedo, Luzia Pinheiro, Moisés de Lemos Martins,
Nuno Borges de Araújo, Paula Lopes, Pedro Andrade e Vítor de Sousa.
Mais >

Revistas de Acesso Livre

Mais >

Ficha Técnica:
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Diretoresadjuntos: Luís António Santos e Rita Ribeiro
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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. 

 

 

 

 

 

 



 

Braga é uma cidade portuguesa fundada pelos romanos como Bracara Augusta, provavelmente no ano 16 a.C.. Situa-se no Norte de

Portugal, mais propriamente na região do Minho, e possui 112 129 habitantes. 

É um local cheio de cultura e tradições, onde a História e a religião vivem lado a lado com a indústria tecnológica e com o ensino

universitário. 

Cidade bimilenar composta maioritariamente por jovens, em Braga a "Porta está sempre aberta" como sinal de bem receber.

Fundada no ano de 1973, a Universidade do Minho recebeu os primeiros estudantes no ano letivo de 1975/76. Hoje, é reconhecida

pela competência e qualidade dos professores, pela excelência da investigação, pela ampla oferta formativa graduada e pós-

graduada e pelo seu alto nível de interação com outras instituições. 

Por estas razões, a UMinho é um agente central na região, uma importante referência nacional e um parceiro reconhecido no

Braga

Universidade do Minho

Chamada de comunicações aberta até ao dia 31 de março de 2017
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PRÉMIO DE EXCELÊNCIA DO CECS PARA TESES DE DOUTORAMENTO, 
REALIZADAS NA UNIVERSIDADE DO MINHO, EM CIÊNCIAS DA 

COMUNICAÇÃO E ESTUDOS CULTURAIS 
 
 

REGULAMENTO 
  

 
PRIMEIRA PARTE 

Do âmbito e objetivos do prémio 
 

Artigo 1º 
(Definição e propósito) 

Atendendo aos princípios por que se rege o Centro de Estudos de Comunicação e 
Sociedade (doravante designado pela sigla CECS) e à função que desempenha no 
espaço académico, o presente regulamento visa estabelecer as condições, 
critérios, aplicação e âmbitos do prémio atribuído de três em três anos por esta 
unidade de investigação aos doutorados em Ciências da Comunicação e em 
Estudos Culturais pela Universidade do Minho. 

 
Artigo 2º 
(Âmbito) 

Este prémio de excelência visa distinguir doutorados na Universidade do Minho 
nas áreas científicas das Ciências da Comunicação e de Estudos Culturais, que 
tenham produzido teses consideradas excecionais. 
 

Artigo 3º 
(Objetivos) 

A atribuição do prémio de excelência em Ciências da Comunicação e Estudos 
Culturais tem os seguintes objetivos:  

a) Valorizar os graus de doutor em Ciências da Comunicação e Estudos 
Culturais, dando-lhes visibilidade pública e mediática;  

b) Fomentar a publicação de trabalhos de excelência;  
c) Promover o desenvolvimento da carreira de jovens investigadores.   

  
 

SEGUNDA PARTE 
Da atribuição do prémio 

 
Artigo 4º  

(Designação dos candidatos ao prémio) 
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Compete aos coordenadores das linhas de investigação do CECS: 
 a) selecionar e indicar, para apreciação do júri, até cinco teses de Ciências da 
Comunicação e de Estudos Culturais, no total, pouco importando que sejam 
de uma única destas áreas, concluídas nos três anos a que respeita o 
concurso, podendo para o efeito ouvir as sugestões dos orientadores ou 
eventuais recomendações dos júris das provas de doutoramento; 

 b) inscrever as teses a concurso junto da direção do CECS. 
 

Artigo 5º 
(Admissibilidade ao prémio) 

As teses apresentadas a concurso deverão corresponder ao cumprimento das 
seguintes condições: 

a) Terem sido defendidas na Universidade do Minho por doutorados de 
Ciências da Comunicação ou dos Estudos Culturais; 

b) Terem sido aprovadas por um júri da Universidade do Minho nos três 
anos anteriores ao da atribuição do prémio; 

 
Artigo 6º 

(Calendário do concurso) 
1. O concurso deverá decorrer com o seguinte calendário anual:  

a) 31 de dezembro: data limite para inscrição de teses a concurso;  
b) 31 de janeiro: data limite para distribuição de cópia eletrónica das 
teses pelos membros do júri entretanto designado pela Direção do CECS;  
c) 15 de maio: data limite para reunião de deliberação do júri;  
d) 31 de maio: data limite para divulgação dos resultados do concurso.  

2. Os prémios do concurso serão entregues em cerimónia solene, a ser fixada 
pela direção do CECS. 

 
Artigo 7º 

(Júri) 
1. A designação do júri é uma competência da Direção do CECS, que se 

compromete a divulgá-lo publicamente.  
2. O júri será composto por dois membros designados pela direção do CECS, 

podendo ser externos à Universidade do Minho, e membros designados 
pela coordenação das linhas de investigação, um por linha. 

3. O júri definirá em reunião própria os critérios que os seus membros 
deverão ter em conta na apreciação das teses a concurso.  

4. O júri reserva-se o direito de não atribuir o prémio, se considerar que 
nenhuma tese apresentada a concurso é meritória de tal distinção.  

5. Do resultado não haverá recurso. 
 
 

Artigo 8º  
(Prémio) 

1. O prémio recai sobre duas teses, uma de Ciências da Comunicação, outra 
de Estudos Culturais, podendo recair sobre duas teses de uma única área 
científica; 

2. Os resultados do concurso terão a seguinte nomenclatura:  



 3 

a. Tese de Excelência do CECS, relativa ao Triénio X para a área de 
Ciências da Comunicação; 

b. Tese de Excelência do CECS, relativa ao Triénio X para a área de 
Estudos Culturais;  

c. Menção honrosa do Prémio de Excelência do CECS, relativa ao 
Triénio X.  

3. Se considerar pertinente, o júri do concurso poderá não indicar uma Tese 
de Excelência de cada área científica, e sim duas Teses de Excelência de 
uma única área, seja Ciências da Comunicação, seja Estudos Culturais. 

4. Se considerar pertinente, o júri do concurso poderá indicar até duas 
menções honrosas, uma de cada área científica, ou então, duas menções 
honrosas de uma única área científica, seja Ciências da Comunicação, seja 
Estudos Culturais.  

5. O prémio para a Tese de Excelência do CECS relativa ao Triénio específico 
consistirá na sua publicação, em formato eletrónico e em papel.  

6. Se o júri considerar pertinente, as menções honrosas poderão ser também 
indicadas para publicação, mas apenas em versão eletrónica.  

 
 
 

Artigo 9º 
(Candidaturas) 

1. Em conformidade com o Artigo 4º, as candidaturas serão 
apresentadas pelos coordenadores das linhas de investigação do CECS, 
não sendo válidas candidaturas apresentadas pelos autores das teses. 

2. As candidaturas são submetidas em formato digital, para o endereço 
do secretariado do CECS (cecs@ics.uminho.pt). 

3. As condições de candidatura serão fixadas no Edital do concurso. 
Podendo sofrer atualizações pontuais, por princípio as candidaturas 
deverão incluir os seguintes documentos:  

a. Ficheiro da tese, formatada de acordo com as normas da 
instituição que conferiu o grau.  

b. Currículo do autor de cada uma das teses. 
 

Artigo 10º 
(Casos omissos) 

 
1. Os casos omissos neste regulamento serão objeto de apreciação e 

deliberação por parte da Direção do CECS e divulgadas na sua página 
eletrónica.  

   
 

Artigo 11º 
(Vigência) 

 
O presente regulamento foi aprovado pela Direção do CECS em reunião de 
15 de dezembro de 2016 e entra em vigor imediatamente. 
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	  CHAMADA	  DE	  TRABALHOS	  

Revista	  Lusófona	  de	  Estudos	  Culturais	  (RLEC)	  

V.	  4,	  nº	  1	  | 	  Fluxos	  e	  caminhos	  na	  cultura	  visual	  

	  

Ao	   longo	   dos	   últimos	   10-‐15	   anos,	   as	   práticas	   de	   produção	   de	   imagens	   (por	   exemplo,	   fotografar,	  

filmar,	   editar,	   desenhar)	   têm	   sofrido	   múltiplas	   transformações	   relacionadas	   com	   o	   crescente	  

diálogo	   entre	   tecnologias	   visuais	   digitais,	   plataformas	   de	   redes	   sociais,	   tais	   como	   Youtube,	  

Instagram,	   Flickr,	   Snapacht,	   WhatsApp,	   vídeos/sites	   e	   aplicativos	   de	   partilha	   de	   imagens.	   Este	  

diálogo	   	   está	   a	   possibilitar	   o	   desenvolvimento	   de	   novas	   formas	   de	   visualidade	   e,	  

consequentemente,	  de	  novas	  práticas,	  dentro	  e	  através	  de	  uma	  variedade	  de	  campos,	  on-‐line	  e	  off-‐

line.	  

Neste	   volume,	   interrogamos	   criticamente	   a	   amplitude	  e	   a	   riqueza	  dessas	  mudanças,	   como	  estão	  

incorporadas	  na	  sociedade	  e	  na	  vida	  do	  quotidiano,	  as	  suas	  implicações	  sociais,	  políticas	  e	  culturais	  

e	  o	  seu	  impacto	  na	  redefinição	  contínua	  do	  funcionamento	  do	  visual	  e	  do	  seu	  lugar	  nas	  sociedades	  

contemporâneas.	   Estamos	   especialmente	   interessados	   em	   explorar	   o	   potencial	   criativo	   e	  

colaborativo	  dessas	  “novas”	  formas	  de	  produção	  e	  de	  visualização	  de	  imagens,	  na	  cultura	  visual	  do	  

quotidiano	   e	   em	   contextos	   institucionais,	   tais	   como	   a	   rua,	   museus,	   galerias	   de	   arte,	   educação,	  

ciência,	  medicina,	  média	  e	  moda,	  e	  a	  sua	  importância	  como	  geradoras	  de	  possibilidades	  de	  novas	  

identidades	  e	  relações	  sociais	  e	  de	  formas	  de	  participação.	  

Possíveis	  tópicos	  de	  exploração	  incluem,	  mas	  não	  se	  limitam	  a:	  

	  

-‐ Formas	  e	  modos	  de	  funcionamento	  do	  ativismo	  visual	  em	  questões	  sociais	  e	  ambientais.	  

-‐ Ativismo	  visual	  e	  as	  estruturas	  do	  mundo	  da	  arte.	  

-‐ A	  política	  e	  a	  cultura	  das	  obras	  de	  arte	  de	  participação	  interativa.	  

-‐ O	  trabalho	  das	  tecnologias	  de	  luz	  na	  produção	  de	  imagens.	  

-‐ Práticas	  de	  arte	  de	  rua	  na	  cidade	  global	  de	  bits.	  

-‐ Produção	  de	  imagens	  e	  formas	  visuais	  em	  redes,	  comunidades,	  culturas	  e	  projetos	  do	  tipo	  Do-‐It-‐Yourself	  

(DIY).	  	  

-‐ Envolvimento	  criativo	  com	  meios	  visuais	  digitais	  e	  produção	  e	  design	  de	  artefatos	  tangíveis.	  

-‐ As	  possibilidades	  e	  limites	  de	  softwares	  e	  tecnologias	  digitais	  como	  ferramentas	  criativas	  visuais.	  

-‐ Práticas	  fotográficas	  do	  quotidiano	  através	  de	  dispositivos	  digitais:	  escolhas,	  limites	  e	  performatividade.	  
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-‐ Histórias	  de	  vídeo	  digital	  e	  construções	  da	  identidade.	  

-‐ A	  natureza	  multimodal	  da	  produção,	  design	  e	  comunicação	  de	  imagens	  digitais.	  

-‐ O	  lugar	  do	  visual	  e	  de	  outras	  modalidades	  semióticas	  na	  manipulação	  e	  interpretação	  de	  arquivos	  visuais.	  

-‐ O	   uso	   de	   tecnologias	   de	   imagem	   digital	   na	   apresentação/circulação	   do	   conhecimento	   científico	   e	   seus	  

significados	  sociais	  e	  políticos.	  

-‐ A	  vida	  social	  de	  imagens	  científicas.	  

-‐ Práticas	  visuais	  e	  produtores	  de	  imagens	  no	  âmbito	  dos	  regimes	  da	  visibilidade	  e	  do	  design.	  

-‐ Cross-‐Bordings	  e	  (des)continuidades	  

-‐ As	  re-‐escritas	  da	  autoria	  e	  do	  espetador	  

Este	  volume	  da	  Revista	  Lusófona	  de	  Estudos	  Culturais	  aceita	  contribuições	  -‐	  artigos,	  ensaios	  visuais	  

e	   obras	   de	   arte	   -‐	   de	   investigadores,	   profissionais	   e	   artistas	   que	   trabalhem	   em	   áreas	   como	   os	  

Estudos	   Culturais	   e	   os	   Estudos	   dos	   média,	   Comunicação,	   Sociologia,	   Antropologia,	   Ciências	  

Humanas,	  Educação,	  Artes,	  Museus	  e	  Arquivos	  e	  Tecnologia	  da	  Informação.	  

	  

DATAS	  IMPORTANTES	  

Data-‐limite	  de	  submissão:	  28	  de	  fevereiro	  de	  2017	  	  

Notificação	  das	  decisões	  de	  aceitação:	  15	  de	  abril	  de	  2017	  

Data	  de	  publicação	  da	  revista:	  junho	  de	  2017	  

	  

A	  Revista	  Lusófona	  de	  Estudos	  Culturais	  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	  (www.rlec.pt).	  

Os	  artigos	  podem	  ser	  submetidos	  em	  Inglês	  ou	  Português.	  Findo	  o	  processo	  de	  revisão	  por	  pares,	  

os	  autores	  dos	  artigos	  selecionados	  deverão	  assegurar	  a	  tradução	  do	  respetivo	  artigo,	  cabendo	  aos	  

editores	  a	  decisão	  final	  sobre	  a	  publicação	  do	  mesmo.	  	  

Os	  originais	  deverão	  ser	  submetidos	  através	  do	  website	  da	  revista	  (www.rlec.pt).	  Se	  está	  a	  aceder	  à	  

Revista	   Lusófona	  de	  Estudos	  Culturais	  pela	  primeira	   vez,	  deve	   registar-‐se	  para	  poder	   submeter	  o	  

seu	  artigo	  (indicações	  para	  se	  registar	  em:	  http://tinyurl.com/zgfakg8).	  

O	  guia	  para	  os	  autores	  pode	  ser	  consultado	  em:	  http://tinyurl.com/zkpma44.	  

Para	  mais	  informações,	  contactar:	  rlec@ics.uminho.pt	  
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CALL	  FOR	  PAPERS	  

Lusophone	  Journal	  of	  Cultural	  Studies	  (LJCL)	  

V.	  4,	  nº	  1	  | 	  Visual	  culture	  flows	  and	  paths	  

	  

Over	   the	   last	   10-‐15	   years,	   the	   practices	   of	   image-‐making	   (e.g.	   photographing,	   filming,	   editing,	  

drawing)	  have	  undergone	  multiples	  transformations	  enhanced	  by	  the	  increasing	  dialogue	  between	  

digital	   visual	   technologies	   and	   on-‐going	   rise	   social	   networking	   platforms,	   such	   as	   Youtube,	  

Instagram,	  Flickr,	  Snapacht,	  WhatsApp	  and	  video/image-‐sharing	  sites	  and	  apps.	  The	  uses	  of	   these	  

now-‐ubiquitous	  visual	  communication	  tools	  and	  social	  networking	  sites	  are	  opening	  up	  new	  forms	  

of	  visuality	  and,	  consequently,	  new	  practices,	  within	  and	  across	  a	  variety	  of	  fields,	  online	  and	  off-‐

line.	  	  

In	  this	  issue,	  we	  critically	  interrogate	  the	  breadth	  and	  richness	  of	  these	  shifts	  in	  image-‐making	  and	  

visualisation	  practices,	  how	  they	  are	  embedded	  in	  society	  and	  everday	  life,	  their	  social,	  political	  and	  

cultural	   implications	  and	   their	   impact	   in	   the	  continuous	   redefinition	  of	   the	  workings	  of	   the	  visual	  

and	  of	   its	   place	   in	   contemporary	   societies.	  We	  are	  especially	   interested	   in	   exploring	   the	   creative	  

and	   collaborative	   potential	   of	   these	   “new”	   forms	   of	   image-‐making	   and	   their	   significance	   as	  

generators	  of	  possibilities	  for	  new	  identities,	  social	  relations	  and	  forms	  of	  participation	  in	  the	  visual	  

culture	  of	  everday	   life,	  as	  well	  as	  of	   institutional	   sites,	   such	  as	   the	  street,	  museums,	  art	  galleries,	  

education,	  science,	  medicine,	  media	  and	  fashion.	  

Suggested	  topics	  might	  include	  but	  are	  not	  limited	  to:	  

	  

-‐ Forms	  of	  visual	  activism	  and	  of	  its	  operation	  on	  social	  and	  environmental	  issues.	  	  	  

-‐ Visual	  activism	  and	  art-‐world	  frameworks.	  	  

-‐ The	  politics	  and	  culture	  of	  interactive	  participatory	  art	  works.	  

-‐ The	  work	  of	  technologies	  of	  light	  in	  image	  producing-‐practices.	  

-‐ Street	  art	  practices	  in	  the	  global	  city	  of	  bits.	  	  

-‐ Image	  production	  and	  visual	  forms	  in	  Do-‐It-‐Yourself	  (DIY)	  networks,	  communities,	  cultures	  and	  projects.	  	  

-‐ Creative	  engagement	  with	  digital	  visual	  media	  and	  the	  production	  and	  design	  of	  tangible	  artefacts.	  
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-‐ The	  affordances	  and	  limits	  of	  softwares	  and	  digital	  technologies	  as	  visual	  creative	  tools.	  

-‐ Everyday’	  photographic	  practices	  through	  digital	  devices:	  choices,	  limits	  and	  performativity.	  	  

	  

-‐ Digital	  video	  stories	  and	  identity-‐play.	  

-‐ The	  multimodal	  nature	  of	  digital-‐imaging	  production,	  design	  and	  communication.	  

-‐ The	  place	  of	  the	  visual	  and	  of	  other	  modalities	  in	  the	  manipulation	  and	  interpretation	  of	  visual	  archives.	  

-‐ The	  uses	  of	  digital	  imaging	  technologies	  in	  presentation/circulation	  of	  scientific	  knowledge	  and	  its	  social	  

and	  political	  meanings.	  

-‐ The	  social	  life	  of	  scientific	  images.	  

-‐ Visual	  practices	  and	  producers	  under	  the	  regime	  of	  visibility	  and	  design.	  

-‐ Border-‐crossings	  and	  (dis)	  continuities.	  	  

-‐ The	  rewritings	  of	  authorship	  and	  of	  spectatorship.	  

	  
We	  encourage	  contributions	  –	  articles,	  visual	  essays	  and	  art	  works	  –	  from	  researchers,	  practitioners	  

and	   artists	   working	   in	   fields	   such	   as	   cultural	   and	   media	   studies,	   communication,	   sociology	   and	  

anthropology,	  humanities,	  education,	  information	  technology,	  arts,	  museums	  and	  archives.	  

	  
IMPORTANT	  DATES	  

Submission	  deadline:	  28th	  February	  2017	  	  

Notification	  of	  acceptance:	  15th	  April	  2017	  	  	  

Publication	  date:	  June	  2017	  

	  
Lusophone	   Journal	   of	   Cultural	   Studies	   is	   a	   double	   blind,	   peer-‐reviewed	   journal	   (www.rlec.pt).	  

Manuscripts	   can	   be	   submitted,	   both	   in	   Portuguese	   and	   English.	   The	   translation	   into	   the	   other	  

language,	   after	   confirmation	   of	   acceptance	   for	   publication	   of	   the	   original	   manuscript,	   is	   the	  

responsibility	  of	  the	  author(s).	  	  	  

Original	   texts	   should	   be	   submitted	   through	   the	   Lusophone	   Journal	   of	   Cultural	   Studies	   platform	  

(www.rlec.pt).	   If	  you	  are	  accessing	  the	  Lusophone	  Journal	  of	  Cultural	  Studies	  platform	  for	  the	  first	  

time,	   you	   should	   register	   your	   profile	   to	   submit	   your	   article	   (registration	  

steps:	  http://tinyurl.com/zgfakg8).	  

The	  guideline	  for	  authors	  is	  available	  here:	  http://tinyurl.com/zkpma44.	  

For	  further	  information,	  please	  contact:	  rlec@ics.uminho.pt	  
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Sérgio Luiz Bezerra Trindade: novo doutor em Ciências da
Comunicação
Realizaramse no dia 15 de dezembro (10h00), na sala de atos do ICS da
UMinho (Braga), as provas de doutoramento em Ciências da Comunicação de
Sérgio Luiz Bezerra Trindade. A tese tem orientação da Professora Madalena
Oliveira, professora auxiliar do Departamento de Ciências da Comunicação da
UMinho e investigadora do CECS, e tem por título “Rádio e televisão no
processo de construção de lideranças políticas populistas e assistencialistas no
Rio Grande do Norte”.

O júri, que foi presidido pela presidente do ICS, Professora Helena Sousa, em
representação do reitor, e foi constituído por Emília Araújo (professora auxiliar
do Departamento de Sociologia da UMinho e investigadora do CECS) e Elsa
Costa e Silva (professora auxiliar do Departamento de Ciências da Comunicação
da UMinho e investigadora do CECS), Suzana Margarida Dias dos Santos
Cavaco (professora auxiliar da Faculdade de Economia da Universidade do
Porto) e Fernando Oliveira Paulino (professor adjunto da Faculdade de
Comunicação da Universidade de Brasília, Brasil), para além da orientadora.
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Seminário Permanente de Educação para os Media
Teve lugar no dia 20 de dezembro, na sala de atos do ICS (UMinho), a primeira
sessão do ano letivo do Seminário Permanente de Educação para os Media. Foi
subordinada ao tema "Silêncio, invisibilidade e encenação no jornalismo:
aprendendo posicionamentos críticos", e dinamizada por José Cristian Góes,
jornalista e doutorando, que se encontra a fazer estágio de doutoramento no
CECSUMinho.

Título da sessão:
Silêncio, invisibilidade e encenação no jornalismo: aprendendo posicionamentos
críticos

Resumo:
É da condição do jornalismo selecionar acontecimentos e indicar uma leitura de
mundo como uma promessa, ou seja, por meio dele temos a possibilidade de
formar um quadro social em nossa volta que se apresenta de maneira sucinta,
inteligível, total. Contudo, ao fazer as escolhas, o jornalismo ilumina uma
pequena parte e, ao mesmo tempo, excluir a grande maioria dos eventos.
Participamos, assim, de uma experiência narrativa que constrói o visível, mas
que contém inúmeros não ditos e não vistos, isto é, esse ambiente também é
constituído de invisíveis. É sobre esse último aspecto que buscamos refletir:
pensar o jornalismo como uma experiência que torce silêncios e palavras,
produzindo visibilizações, silenciamentos e invisibilizações, seja por meio da
fabricação das ausências, seja por meio de insistentes presenças. Esta reflexão
sugere considerar como muito importante a construção desses silenciamentos e
invisibilizações nas análises dos media, e para além dos media.
 
Minibiografia:
José Cristian Góes é jornalista pela Universidade Tiradentes (Sergipe, Brasil),
especialista em Gestão Pública (FGV/ESAF) e em Comunicação na Gestão de
Crise (UGF). É mestre em Comunicação pela Universidade Federal de Sergipe
(UFS), doutorando em Comunicação pela Universidade Federal de Minas Gerais
(UFMG) e, nesse momento, realiza na Universidade do Minho, em Braga,
estágio de doutoramento com bolsa CAPES/FCT.
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Para que serve o Jornalismo em tempo de pósverdade?

Antecipando estudos mais aprofundados sobre a 'pósverdade', impõese
compreender melhor o que se tem vindo a passar. Um grupo de investigadores
do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade decidiu construir, de forma
colaborativa, um base de textos publicados nos últimos meses,  abrila à
consulta de todos os interessados. Nesse sentido, promoveuse uma reunião no
dia 14 de dezembro, às 17 horas, na Sala de Atos do Instituto de Ciências
Sociais e com transmissão em direto para a Internet. Não houve a presença do
tradicional conferencista convidado, apenas breves introduções. Como tem sido
enfatizado, este fenómeno, de que o Brexit e Trump são expoentes e marcos,
põe em questão o modo de fazer política, de praticar o jornalismo e, mais
basicamente, de ser cidadão. Nesse sentido, cada participante foi convidado a
partilhar o que achasse mais importante, numa lógica em que a leitura crítica do
fenómeno da pósverdade, nas suas várias facetas, pode ser, também ela, um
exercício participativo.

Textos disponibilizados:
https://docs.google.com/document/d/1UwdvfNdgJ78QzQ76KN5yGj
kke_slASYe3_WOX6UYns/edit?usp=sharing
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Diálogos | Comunicação, Comunidade e InvestigaçãoAção
Fernando Oliveira Paulino, professor da Universidade de Brasília, e Jairo Faria,
doutorando em Ciências da Comunicação, apresentaram, no dia 13 de
dezembro, uma experiência de extensão universitária e intervenção. Dando o
mote para uma reflexão sobre o papel da universidade na vida das comunidades
e sobre o conceito de investigaçãoação, os convidados explicaram como
desenvolvem a disciplina de Comunicação Comunitária, atuando fora do campus
universitário. A experiência que relataram passou pela dinamização de um
museu e de uma rádio comunitária, bem como pelo acompanhamento de
atividades culturais de um assentamento rural. 
 
Organizada pelo CECS, no âmbito das atividades do Observatório de Políticas
Públicas de Comunicação, a sessão foi especialmente dedicada a estudantes
de pósgraduação e a todos os interessados em discutir metodologias de
investigação e de atuação, bem como o papel que a comunicação pode ter no
desenvolvimento comunitário.
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A informação tem Género?
No âmbito de um protocolo estabelecido entre a Comissão para a Cidadania e
Igualdade de Género (CIG), o Instituto de Ciências Sociais e o Centro de
Estudos de Comunicação e Sociedade (CECS) da Universidade do Minho,
promoveram quatro sessões temáticas sob o título “A informação tem Género?”.
Esta iniciativa, surgiu na sequência de várias ações de formação de jornalistas
e profissionais de comunicação em geral, levadas a cabo, nos últimos anos,
pela CIG em parceria com o CENJOR – Centro Protocolar de Formação
Profissional para Jornalistas e inscrevese no V Plano Nacional para a Igualdade
de Género, Cidadania e Não Discriminação.
As sessões tiveram lugar nos dias 12 e 13 de dezembro, no anfiteatro de
engenharia (UMinhoBraga) e dirigiramse a estudantes e docentes dos cursos
de comunicação, investigadoras/es, profissionais de comunicação e
organizações não governamentais da área da cidadania e igualdade de género.
Os/as preletores/as das sessões foram Carla Cerqueira (investigadora do
CECS), Orlando César, jornalista (docente na Escola Superior de Educação do
Instituto Politécnico de Setúbal e formador no Cenjor), Sofia Branco (jornalista
da Lusa e presidente do Sindicato dos Jornalistas) e Sónia Soares (ativista da
União de Mulheres Alternativa e Resposta, investigadora do Observatório de
Mulheres Assassinadas).
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Conferência de Matxalen Legarreta: "As tarefas domésticas e
de cuidado: Convergência de género ou revolução
estagnada?"
Ao analisar a evolução do tempo gasto por mulheres e homens no trabalho
tradicionalmente não pago somos confrontados com duas posições opostas: de
um lado, os trabalhos que enfatizam a diminuição das disparidades de género e,
por outro, os que sublinham a persistência da desigualdade. A conferência foi
um momento de reflexão sobre o desenvolvimento e as características
particulares destas tendências, através de uma análise longitudinal da
informação sobre os usos do tempo produzida no âmbito do Inquérito aos
Orçamentos Tempo levado a cabo pelo EUSTAT (Instituto Basco de Pesquisa
Estatística, 1993 e 2013).

Sobre Matxalen Legarreta:
Legarreta Matxalen Iza é socióloga e doutora em Sociologia pela Universidade
Internacional do País Basco  UPV / EHU. Os seus principais interesses de
pesquisa são a sociologia do tempo, os estudos sobre os orçamentos de tempo,
trabalho doméstico, cuidados e desigualdades de género. Tem várias
publicações sobre esses temas, a mais recente referese à coordenação da
monografia "Duas décadas de mudança social em CA. Euskadi através do uso
do tempo. Tempo Pesquisa de Orçamento 1993".
Colabora regularmente com os municípios, associações e outras entidades
locais na investigação, formação e consciencialização para as problemáticas
dos usos do tempo.
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Workshop I – Temporalidades Sociais e Questões de Ritmo

 Teve início, no dia 6 de dezembro, o ciclo "Sociologia do Tempo" 2016/2017,
com a realização do primeiro workshop sobre Temporalidades Sociais e
Questões de Ritmo. Neste workshop participaram Rosalina Costa (Universidade
de Évora e CEPESE), com a intervenção "Driving home for Christmas.
Sociologia, rituais e temporalidades", Matxalen Legarreta (Universidade do País
Vasco), "Tiempo y género: el tiempo como herramienta para los estudios de
género", para além de Emília Araújo (UMinho/CECS), que apresentou a
iniciativa, os seus objetivos, enquadramento e modo de organização. Aberto à
particopação de todos os interessados, esta iniciativa pretende constituirse
como espaço de reflexão sobre a importância do tempo, dos ritmos e das
temporalidades na compreensão do mundo social, na sua diversidade e
multiplicidade. Inclui apresentações e debates acerca de conceitos,
metodologias e propostas artísticas e criativas, envolvendo questões
relacionadas com as temporalidades e os tempos sociais.

Programa:
http://www.comunicacao.uminho.pt/upload/docs/cecs/2016_2017_ciclo_wokshops_soc_tempo_1.pdf
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14ª ação 2CNCLab
No âmbito do projeto de investigação “Redes de Cooperação Cultural
Transnacionais: Portugal europeu, lusófono e iberoamericano”, o qual pretende
fomentar e qualificar as práticas de trabalho em rede dos profissionais e das
organizações do sector cultural e criativo portugueses, o Instituto de Bioética e
a Escola das Artes da Universidade Católica Portuguesa – Centro Regional do
Porto acolheram a 14ª Ação do 2CNCLab, uma mesaredonda sobre a temática
da Comunicação e Divulgação de Ciência em Rede. O evento, moderado por
António Jácomo e Manuel Gama, contou com a presença de Júlio Borlido dos
Santos, vicepresidente da Rede de Comunicação de Ciência e Tecnologia de
Portugal – SciComPT, de Maria José Brites, do Centro de Estudos de
Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho, de Luís Teixeira, da
Escola das Artes da Universidade Católica Portuguesa, e de Caterina Foà, do
Centro de Investigação e Estudos de Sociologia do Instituto Universitário de
Lisboa.
Através da partilha de projetos de divulgação científica, pretendeuse fomentar a
cooperação institucional e a otimização dos resultados da investigação.
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15ª ação 2CNCLab
No passado dia 16 de dezembro realizouse na Universidade de Santiago de
Compostela a última ação do 2CNCLab 2016 que está a ser promovido no
âmbito do projeto de investigação “Redes de Cooperação Cultural
Transnacionais: Portugal europeu, lusófono e iberoamericano” que conta com o
apoio da FCT (SFRH/BDP/101985/2014). A sessão, um seminário para a
partilha de experiências de cooperação cultural transfronteiriças na Euroregião
Galiza/Norte de Portugal reuniu representantes do Agrupamento Europeu de
Cooperação Territorial GalizaNorte de Portugal, da Câmara Municipal de Viana
do Castelo, da Associação Galega de Profissionais de Gestão Cultural, da
Associação de Produção e Animação Audiovisual Ao Norte, da be a Place, da
Companhia de Teatro de Braga e da Fundação Bienal de Cerveira.
Para Xosé López Garcia, coorientador do projeto de investigação, "a cooperação
no campo da cultura e a comunicação entre a Galiza e Portugal constituem um
objetivo estratégico para o Departamento de Ciências da Comunicação da
Universidade de Santiago de Compostela e para o grupo de investigação Novos
Médios em particular.  O estabelecimento de redes formais que canalizem as
iniciativas que se levam a cabo periodicamente deve representar um passo
adiante nesta colaboração de duas comunidades próximas e com estreitos
laços culturais e sociais."

Imprimir Partilhar Voltar

— Início
— Ensino
— Investigação
— Departamento

Departamento de
Ciências da Comunicação

Universidade do Minho
Campus de Gualtar
4710057 Braga  Portugal

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

Centro de Estudos 
de Comunicação e Sociedade

Universidade do Minho
Campus de Gualtar
4710057 Braga  Portugal

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

Instituto de 
Ciências Sociais

Universidade do Minho
Campus de Gualtar
4710057 Braga  Portugal

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

© Universidade do Minho,
Todos os direitos reservados

Apoio do projecto LASICS (FCT)

http://www.comunicacao.uminho.pt/
http://www.comunicacao.uminho.pt/
http://www.comunicacao.uminho.pt/ensino/
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/
http://www.comunicacao.uminho.pt/dcc/
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/lingua.asp?linguaID=40&linguaAuxID=EN
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/content.asp?startAt=2&categoryID=611
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/content.asp?startAt=2&categoryID=671
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/content.asp?startAt=2&categoryID=612
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/publicacoes.asp?startAt=2&categoryID=1028
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/content.asp?startAt=2&categoryID=936
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/content.asp?startAt=2&categoryID=1080
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/content.asp?startAt=2&categoryID=613
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/content.asp?startAt=2&categoryID=614
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/publicacoes.asp?startAt=2&categoryID=1149
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/content.asp?startAt=2&categoryID=615
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/content.asp?startAt=2&categoryID=680
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/content.asp?startAt=2&categoryID=616
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/content.asp?startAt=2&categoryID=617
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/content.asp?startAt=2&categoryID=682
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/content.asp?startAt=2&categoryID=915
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/publicacoes.asp?startAt=2&categoryID=949
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/content.asp?startAt=2&categoryID=956
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/content.asp?startAt=2&categoryID=953
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/publicacoes.asp?startAt=2&categoryID=1141
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/content.asp?startAt=2&categoryID=1135
http://www.comunicacao.uminho.pt/upload/imgs/newsletter2016/81_15_2cnlab_1.jpg
javascript:;
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/publicacoes.asp?startAt=2&categoryID=1137&newsID=5940&imgID=6987
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/publicacoes.asp?startAt=2&categoryID=1137&newsID=5940&imgID=6986
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/index.asp
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/content.asp?startAt=3&categoryID=682
javascript:history.back(-1);
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/print_popup.asp?startAt=2&categoryID=1137&newsID=5940
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&username=xa-4c3446b42a7edf39
javascript:history.back(-1);
http://www.comunicacao.uminho.pt/
http://www.comunicacao.uminho.pt/ensino/
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/
http://www.comunicacao.uminho.pt/dcc/
mailto:sec-cicom@ics.uminho.pt
http://www.comunicacao.uminho.pt/
mailto:cecs@ics.uminho.pt
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/cecs/
mailto:sec@ics.uminho.pt
http://www.ics.uminho.pt/
http://www.lasics.uminho.pt/


Ciências da Comunicação Início  |  Ensino  |  Investigação
 |  Departamento

PT / EN

Sobre o CECS

Grupos de Investigação

Investigadores

Investigadores Visitantes

Observatórios

Laboratórios

Projetos

Publicações

Patentes

Parcerias

Internacionalização

PósGraduações

Destaques

Eventos

Comissão Externa
Permanente de
Aconselhamento Científico
(CEPAC)

Newsletter

Clipping

Revistas Open Access

Depósitos mensais no
RepositoriUM

Semana do Acesso Aberto
2015

Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade

1 2 3

Home Eventos 2016

Voltar

Vítor de Sousa recebeu o Prémio Científico Mário Quartin
Graça 2016

O investigador do CECS, Vítor de Sousa, recebeu no passado dia 16 de
dezembro, o Prémio Científico Mário Quartin Graça 2016, que distinguiu a
melhor tese feita em Portugal e na América Latina para a área das Ciências
Sociais e Humanas. Foi em Lisboa, nas instalações da Casa da América Latina,
numa cerimónia que foi presidida pelo presidente da Comissão Executiva da
Casa da América Latina e pelo Presidente do Banco Santander Totta.

Vídeos:
https://www.youtube.com/watch?v=TZHW1nCMZ9k&feature=share

https://www.facebook.com/santandertotta.pt/videos/10154694716937605/
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Anabela Carvalho apresentou palestra na Annenberg School
for Communication
A convite da Annenberg School for Communication da Universidade da
Pensilvânia, Anabela Carvalho apresentou no dia 2 de dezembro uma palestra
intitulada ‘Discourses for transformation? Climate change, power and pathways
to the future’. No simpósio 'Discourses in Action' foram também oradores, entre
outros, Ruth Wodak, Jonathan Potter e Reiner Keller. O evento foi organizado no
âmbito do Scholars Program in Culture and Communication por Klaus
Krippendorf, Barbie Zelizer e pelos estudantes de doutoramento da Annenberg
School e visou discutir diferentes modos de investigação sobre discurso,
aplicada a questões da actualidade, e identificar opções emancipatórias de
acção. A Annenberg School for Communication da Universidade da Pensilvânia,
que faz parte da chamada Ivy League, é frequentemente considerada a melhor
dos EUA na sua área.
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Janara Sousa
Doutora em Sociologia (2009), na linha de pesquisa Educação, Ciência e
Tecnologia, pela Universidade de Brasília (UnB), é atualmente Professora
Adjunta do curso de Comunicação Organizacional e do Programa de Pós
Graduação em Comunicação da Faculdade de Comunicação da UnB. Encontra
se no CECS para desenvolver o PósDoutoramento intitulado “A Governança da
Internet no Brasil, Portugal e Espanha: aproximações e diferenças”, sob
orientação de Elsa Costa e Silva. 
Membro do LapCom (Laboratório de Políticas de Comunicação), estuda a
governança da internet, direito à comunicação, direito à informação, liberdade de
expressão, políticas de comunicação e Lei de Acesso à Informação.
Período da estadia no CECS: agosto de 2016 a agosto de 2017.
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DDEEPPÓÓSSIITTOOSS  MMEENNSSAAIISS  DDOO  CCEECCSS  NNOO  RREEPPOOSSIITTÓÓRRIIUUMM    

dezembro 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 dezembro 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: 24. 
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A importância do contexto cultural para a comunicação empresarial : um breve enquadramento 

Vieira, Pedro A.; Sousa, Helena 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/43334 

 

A Relevância das Novas Tecnologias na Comunicação Organizacional: o Caso dos Websites nas 

Universidades Portuguesas 

Silva, Sónia Cristina Melo; Ruão, Teresa; Gonçalves, Gisela 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/43918 

 

Os 100 primeiros dias do XXI Governo Constitucional através da imprensa generalista: quando 

as finanças travam uma mudança de ciclo político 

Lopes, Felisbela; Espírito Santo, Paula 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/43921 

 

FIFA World Cup 2014 on Twitter and Facebook: more from less or less from more? 

Neto, Ivo; Lopes, Felisbela 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/43933 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCEECCSS  --  AArrttiiggooss  eemm  rreevviissttaass  nnaacciioonnaaiiss  ((44))  



 

 

 

Youth talking about news and civic daily life 

Brites, Maria José; Ponte, Cristina; Menezes, Isabel 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/43919 

 

In dialogue with related fields of inquiry: The interdisciplinarity, normativity and contextuality of 
audience research 

Mathieu, David; Brites, Maria José; Chimirri, Niklas; Saariketo, Minna 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/43935 

 

Learning for life: A case study on the development of online community radio 

Santos, Sílvio; Brites, Maria José; Jorge, Ana; Catalão, Daniel; Navio, Catarina 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/43937 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

CCEECCSS  ––  AArrttiiggooss  eemm  rreevviissttaa  iinntteerrnnaacciioonnaaiiss  ((33))  



 

 

 

Anúncios da Morte 

Gonçalves, Albertino 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/43335 

 

Figurações da morte nos média e na cultura: entre o estranho e o familiar 

Martins, Moisés de Lemos; Correia, Maria da Luz; Vaz, Paulo Bernardo; Antunes, Elton 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/43355 

 

Doença do legionário: da mediatização da doença à contagem das mortes 

Gomes, Emiliana Sofia Coelho; Lopes, Felisbela 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/43356 

 

O erro médico na imprensa portuguesa: histórias de morte com uma só vítima 

Marinho, Sandra 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/43357 

 

Declinações trágicas, barrocas e grotescas na moda contemporânea 

Martins, Moisés de Lemos 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/43358 

 

No negativo: morte e fotografia 

Correia, Maria da Luz 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/43359 

 

A morte como produto e objeto do desejo: uma abordagem publicitária 

Melo, Ana Guilhermina Seixas Duarte 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/43360 

 

 

 

CCEECCSS  ––  LLiivvrrooss//ccaappííttuullooss  ddee  lliivvrrooss  ((1111))  



Morte e poder na obra de Gil Vicente: uma apresentação da série Inimigos (2005-2010) 

Palhares, Ana Carmen; Martins, Moisés de Lemos 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/43361 

 

Pensar a morte na contemporaneidade 

Martins, Moisés de Lemos; Correia, Maria da Luz 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/43362 

 

Jornalismo radiofónico 

Meneses, João Paulo 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/43887 

 

Fazer rádio online com crianças e jovens: Manual de sugestões 

Jorge, Ana; Brites, Maria José; Minga, Ester 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/43936 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Comunicação no I Encontro do GT de Jovens Investigadores da Sopcom 

Pinto, Manuel 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40831 

  

 

CCEECCSS  ––  CCoommuunniiccaaççõõeess  ((11))  



 

 

 

Colonialisms, post-colonialisms and lusophonies: proceedings of the 4th International Congress 
in Cultural Studies 

Baptista, Maria Manuel; Maia, Sara Vidal 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40831 

  

 

CCEECCSS  ––  AAttaass  eemm  ccoonnggrreessssooss//sseemmiinnáárriiooss  ((11))  



 

 

 

O perfil académico do profissional de comunicação e a expectativa do mercado de trabalho 

Barbosa, Renato Hennys Diniz 

Orientação de Pedro Portela 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/43404 

 

  

 

CCEECCSS  ––  DDiisssseerrttaaççõõeess  ddee  mmeessttrraaddoo  ((11))  



 

 

 

Perspetivas sobre a diversidade cultural: vivências, discursos e representações da 

interculturalidade  

Francine Oliveira 

Orientação de Rosa Cabecinhas e de Isabel Ferin 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/43226 

 

A criança e o espaço: Abordagem ao design do espaços lúdicos inclusivos e interiores para 

crianças entre os três e os cinco anos  

Maria da Graça Guedes 

Orientação de Maria Graça Guedes e de Maria Gabriela Gama 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/43837 

 

A comunicação interna e a saúde laboral: Estratégias e práticas das organizações 

Armanda Lemos 

Orientação de Teresa Ruão e de José Manuel Machado 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/43844 

 

 

CCEECCSS  ––  TTeesseess  ddee  ddoouuttoorraammeennttoo  ((33))  


