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Programa 
 

Dia 11 de abril  

Auditório do IE/Gualtar 

14h00 - 16h00 

Módulo 1 – Introdução aos estudos da vigilância 

 

Questões orientadoras: 

• Que tipos de vigilância existem? Que finalidades servem? Que impactos culturais, 

políticos e económicos emergem? 

• Que direitos humanos são potencialmente constrangidos? Que indivíduos ou 

grupos sociais são mais vulneráveis à vigilância? 

• Como se configura o debate entre proteção de dados e segurança pública? 

 

Com:  

Helena Machado, professora catedrática do Departamento de Sociologia, ICS, 

Universidade do Minho. Coordenadora do projeto EXCHANGE (exchange.ics.uminho.pt) 

 

16h00 - 18h00 

Módulo 2 – Privacidade e proteção de dados  

 

Questões orientadoras: 

• O que significa privacidade? Que desafios se colocam em relação ao novo 

Regulamento de Proteção de Dados na União Europeia? Quais os riscos suscitados 

por Big Data? 

 

Responsáveis 

Com: 

Sara Matos, estudante de doutoramento em Sociologia, ICS, Universidade do Minho. 

Sheila Khan, investigadora em pós-doutoramento, ICS, Universidade do Minho.  

 

Dia 16 de abril  

Sala de reuniões do ICS 

14h00 - 16h00  

Módulo 3 – Os desafios à investigação sociológica  

 

Questões orientadoras: 

• Que implicações práticas se desenham para a investigação sociológica, nos novos 

quadros de acesso aberto à informação e proteção de dados?  

• De que modo os normativos éticos e deontológicos estabelecidos respondem às 

novas exigências e potencialidades tecnológicas para a recolha, análise e 

disseminação de resultados? 

 

Com: 



Emília Araújo, professora auxiliar do Departamento de Sociologia, ICS, Universidade do 

Minho.  

 

16h00 - 18h00 

Sala de reuniões do ICS 

Módulo 4 – Sociedade da vigilância: presente e futuro  

 

Questões orientadoras: 

• Como as novas tecnologias reconfiguram ‘velhas’ modalidades de vigilância? Que 

configurações de estigmatização surgem? Que metodologias podemos utilizar 

para estudar fenómenos de vigilância? 

• Visionamento e debate de um filme sobre sociedade da vigilância 

 

Com: 

Rafaela Granja, professora auxiliar convidada do Departamento de Sociologia, ICS, 

Universidade do Minho.   

Marta Martins, estudante de doutoramento em Sociologia, ICS, Universidade do Minho. 

 

Inscrições: A participação no workshop é gratuita. Todavia, é necessário efetuar inscrição 

aqui  

 

Limite de participantes: 35 participantes  

 

É facultado um certificado de presença, com indicação do número de horas, para o 

suplemento ao diploma. 

 

Para mais informações:  

 

Projeto Exchange - exchangeprojectevents@gmail.com  
 

Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade (CECS), Universidade do Minho 

(www.cecs.uminho.pt).   
 

 

   

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvzVsMWawQo1asTCiqaA41HzjNfT8FxPu6QeCRnwWQK5PcDw/viewform
mailto:exchangeprojectevents@gmail.com

