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Reunião a convite da SOPCOM, no dia 11 de junho, na UMinho (Braga)
Centros de investigação e Informação debatem "A FCT
e a investigação em Ciências da Comunicação"
Está agendada para o dia 11 de Junho, durante todo o dia,
na Sala de Atos do Instituto de Ciências Sociais (UMinho,
Braga), uma reunião com todos os responsáveis dos centros
de comunicação e informação do país, tendo por tema "A
FCT e a investigação em Ciências da Comunicação". Este
encontro, promovido pela SOPCOM, serve de tema ao
editorial desta newsletter, escrito pelo presidente da
SOPCOM e director do CECS, Professor Moisés de Lemos Martins, com o título "O novo
enquadramento institucional da investigação em Portugal".
Mais >

Primeira fase decorre até 15 de junho
Candidaturas ao Curso de Doutoramento em Ciências da Comunicação abertas
Está aberta até ao próximo dia 15 de junho a primeira fase
de candidaturas ao Curso de Doutoramento em Ciências da
Comunicação da Universidade do Minho para o ano letivo
2012/2013. O programa de formação avançada é
desenvolvido, em conjunto, pelo Departamento de Ciências
da Comunicação e pelo Centro de Estudos de Comunicação e
Sociedade. São 20 as vagas disponíveis.
Mais >

Programa constitui uma colaboração entre UMinho e UAveiro
Doutoramento em Estudos Culturais: primeira fase atraiu 25 candidatos
O 3º Curso Doutoral em Estudos Culturais atraiu 25
candidatos no período destinado à primeira fase de
candidaturas. As vagas sobrantes podem ser preenchidas
em mais dois momentos: de 16 de julho a 27 de agosto
(segunda fase) e de 1 a 5 de outubro (terceira fase). Este
doutoramento constitui uma parceria entre a UMinho (CECS)
e a Universidade de Aveiro, naquele que constitui o primeiro
curso de 3º ciclo da área em Portugal, acreditado pela A3ES e adequado ao Acordo de
Bolonha.
Mais >

Primeira fase decorre até 15 de junho
Mestrados em Ciências da Comunicação, Comunicação, Cidadania e Educação e
Comunicação, Arte e Cultura com candidaturas abertas
Está a decorrer, até ao próximo dia 15 de junho, a primeira
fase de candidaturas aos Mestrados em Ciências da
Comunicação (Audiovisual e Multimédia, Informação e
Jornalismo, e Publicidade e Relações Públicas),
Comunicação, Cidadania e Educação e Comunicação, Arte e
Cultura, a que o Departamento de Ciências da Comunicação
da Universidade do Minho está associado. Os candidatos detentores de uma licenciatura
préBolonha têm a possibilidade de concluírem o mestrado, apenas com um relatório de
atividade profissional.
Mais >

Realizase a 14 e 15 de junho (anfiteatro da Escola de Engenharia, UMinhoBraga)
I Jornada de Doutorandos em Ciências da Comunicação e Estudos Culturais com
29 comunicações
A I Jornada de Doutorandos em Ciências da Comunicação e Estudos Culturais vai ter 29
comunicações, o que motivou que a iniciativa fosse desdobrada em dois dias (14 e 15 de
junho), ao contrário do inicialmente previsto (um dia). Vai realizarse no anfiteatro da

Escola de Engenharia, no Campus de Gualtar (Braga).
Subordinada ao tema “Comunicação e Cultura”, destinase à
partilha de experiências, resultados ou avanços dos
estudantes do 3º ciclo em Ciências da Comunicação e em
Estudos Culturais, da Universidade do Minho e da
Universidade de Aveiro.
Mais >

Decorreram sob o tema “Itinerários de investigação: interrogando o processo e a
experiência”
“Escolher métodos e aplicar técnicas” encerrou os Seminários Doutorais de
Investigação 2012
“Escolher métodos e aplicar técnicas” foi o tema do último
seminário doutoral de investigação, que se realizou no dia
25 de maio, na Sala de Atos do ICSUMinho (Braga), e que
foi protagonizado por Emília Araújo (CECSUMinho), tendo
como moderadora Helena Sousa (CECSUMinho). Moisés de
Lemos Martins, director do CECS, encerrou a segunda edição
dos seminários doutorais de investigação, promovida em
conjunto pelo CECS e pelo Departamento de Ciências da
Comunicação da UMinho, que decorreu sob o tema genérico
“Itinerários de investigação: interrogando o processo e a experiência”.
Mais >

Ebook "Digital Communication Polices in the Information Society Promotion
Stage" já está disponível
Já está disponível o ebook "Digital Communication Polices in
the Information Society Promotion Stage", editado por
Sérgio Denicoli e Helena Sousa (CECSCentro de Estudos de
Comunicação e Sociedade  UMinho). Os artigos foram
escritos por investigadores de Portugal, Reino Unido, Brasil,
Grécia, Irlanda, Itália e Polónia. Entre os temas abordados
estão a TV digital e Web TV, rádio digital, educação e
cinema.

Mais >

No próximo dia 13 de junho (Sala de Atos, ICSUMinho), a partir das 14h30
Carmen Marta Lazo e José Gabelas orientam seminário sobre ‘Relaciones y
mediaciones de los niños y jóvenes con los medios en la Sociedad Digital’
Carmen Marta Lazo e José Gabelas orientam no próximo dia
13 de junho (14h30), na Sala de Atos do ICS (UMinho) um
seminário sobre “Relaciones y mediaciones de los niños y
jóvenes con los medios en la Sociedad Digital”.
Mais >

Jornada decorreu no dia 3 de maio
“Um dia com os media” passará a uma semana
Mais de meia centena de instituições adoptaram a proposta
“Um dia com os media”, no passado dia 3, fazendo da
iniciativa um sucesso. Essa foi, pelo menos a avaliação
entretanto já feita sobre a operação a que o CECS se
associou e que foi proposta ao país por um grupo de
instituições que incluíam também o Conselho Nacional da
UNESCO, o Conselho Nacional de Educação, a Entidade
Reguladora para a Comunicação Social e o Gabinete para os
Meios de Comunicação Social. Um sinal deste sucesso reside
no facto de os promotores pensarem repetir o desafio no
próximo ano, mas, desta vez, alargado a uma semana.

Mais >

De 9 a 13 de julho no ISCSP (Lisboa)
Escola de Verão SOPCOM 2012 sob o signo das “Metodologias de Investigação em
Ciências da Comunicação”
Vai decorrer, de 9 a 13 de julho, no ISCSP Instituto
Superior de Ciências Sociais e Políticas (Lisboa) a A Escola
de Verão da SOPCOM, que será subordinada ao tema
“Metodologias de Investigação em Ciências da
Comunicação”. A iniciativa, que conta com o apoio do CECS,
tem como objetivo pôr em contacto estudantes de
graduação e de pósgraduação com investigadores de
instituições de ensino superior, e tem associados vários estudantes e investigadores do
CECS.
Mais >

Da responsabilidade do GT de Jovens Investigadores da SOPCOM
Revista Comunicando com call for papers aberta até 30 de junho
Está aberta até ao próximo dia 30 de junho a call for papers
para o primeiro número da Revista Comunicando, publicação
da responsabilidade do GT de Jovens Investigadores da
SOPCOM (Associação Portuguesa de Ciências da
Comunicação). O tema desta edição versa "os novos
caminhos da comunicação".
Mais >

Seminário internacional “Narrativas e memória social: abordagens teóricas e
metodológicas” (UMinho, 2930 de junho)
János Lászlófará a conferência de encerramento sobre métodos e análise narrativa
János László, Professor e Diretor do Departamento de
Psicologia Social do Instituto de Psicologia da
Academia Húngara de Ciências e também professor na
Universidade de Pécs, fará a conferência de encerramento
do Seminário internacional “Narrativas e memória social:
abordagens teóricas e metodológicas”, sobre métodos de
análise narrativa. A iniciativa terá lugar na UMinho, em
Braga, nos dias 29 e 30 de junho, e é organizada pela
equipa do projeto de investigação “Narrativas Identitárias e
Memória Social: a (re)construção da lusofonia em contextos
interculturais” (CECS/FCT).
Mais >

Conferência internacional realizase na Universidade do Minho, 46 de julho de 2012
Teun A. van Dijk vai estar presente na 4th CADDAD
A quarta edição da Conferência Internacional “Critical
Approaches to Discourse Analysis across Disciplines”
(CADAAD), que terá lugar na Universidade do Minho, em
Braga, de 4 a 6 de julho, vai contar com a presença do
investigador Teun A. van Dijk. A iniciativa é coorganizada
pelo Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade
(CECS), Centro de Investigação em Ciências Sociais (CICS)
e Centro de Estudos Humanísticos (CEHUM).

Mais >

Realizase nos dias 9 e 10 de julho
Seminário “Os tempos sociais e o mundo contemporâneo – um debate para as
Ciências Sociais e Humanidades”
Realizase nos dias 9 e 10 de julho o seminário “Os tempos
sociais e o mundo contemporâneo – um debate para as
Ciências Sociais e Humanidades”. A iniciativa, que terá como
oradora convidada Barbara Adam (Universidade de Cardiff),
é organizada conjuntamente pelo CECS e pelo CICS (ambos
da UMinho) e pela Associação Portuguesa de Estudos do
Tempo e Sociedade, e decorrerá na Sala de Atos do Instituto
de Ciências Sociais (UMinho).
Mais >

Realizase no dia 14 julho, em Lisboa
Seminário “Género e feminismos nos media: territórios em (re)definição”
No quadro do projecto “O género em foco: representações
sociais nas revistas portuguesas de informação generalista”
(FCTCECS/UMinho), realizase no próximo dia 14 julho, em
Lisboa, o seminário “Género e feminismos nos media:
territórios em (re)definição”. Esta iniciativa, que irá decorrer
no Centro de Cultura e Intervenção Feminista, contará com a
presença das investigadoras Liesbet van Zoonen
(Universidade de Loughborough) e Maria João Silveirinha (Universidade de Coimbra),
consultoras do projeto.
Mais >

Investigadora espanhola em trabalho no CECS
Desde o início de maio que a espanhola Leticia Porto
Pedrosa está no CECS, com vista à continuação dos
trabalhos no âmbito da tese de Doutoramento que está a
desenvolver, com o título “Estudio de los conflictos
emocionales en las películas de Walt Disney/Pixar y su
influencia en el proceso de socialización de la infancia”.
Estará em Braga até ao fim do próximo mês de julho, sob
orientação da investigadora do CECS Sara Pereira, tendo em
vista, também, a realização de um Doutoramento Europeu.
Mais >

Actividades dos investigadores do CECS
Em todas as edições da newsletter são listadas as actividades dos investigadores do CECS.
Neste número destacamos as actividades dos seguintes investigadores: Carla Cerqueira,
Fábio Ribeiro, Helena Sousa, Inês Amaral, Lurdes Macedo, Manuel Pinto, Patrícia Silveira,
Pedro Portela, Rosa Cabecinhas, Sérgio Denicoli, Silvana MotaRibeiro e Zara Pinto Coelho..
Mais >

Revistas de Comunicação
Prosseguimos a publicação de revistas ligadas às Ciências da
Comunicação.
Em destaque nesta edição da newsletter estão as seguintes
publicações:
 The Electronic Journal of Information Systems in
Developing Countries
 Global Media Journal
 Human Technology
 The International Journal of Internet Science
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Director: Moisés de Lemos Martins
Directoradjunto: Helena Sousa e Madalena Oliveira
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Ribeiro, Isabel Macedo, Madalena Oliveira, Manuel Pinto, Mariana Lameiras, Ricardina
Magalhães, Rosa Cabecinhas, Sara Pereira e Zara Pinto Coelho.
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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.

Nº 31, Maio'2012

O novo enquadramento institucional da investigação em Portugal
 Reunião dos Centros de investigação de Ciências da Comunicação e da
Informação na Universidade do Minho, a 11 de junho
A FCT não vai refazer a rede nacional dos atuais 132
centros de investigação do país por ela financiados. Vai
todavia abrir, ainda em 2012, um Call, a que poderão
concorrer as atuais unidades de investigação, de modo
a que, em 2014, esteja em funcionamento uma outra
fórmula de apoio financeiro à investigação.
De acordo com a nova filosofia, uma unidade de
investigação é um “projecto de ideias”, e de modo
nenhum um Centro com uma história e uma
determinada produção científica.
O financiamento das novas unidades de investigação, entendidas como “projectos de
ideias”, vai ser “temporariamente delimitado”: tratarseá de projectos para quatro anos,
com duas eventuais extensões, após revisão ou avaliação, sendo fixado o limite máximo
do financiamento em doze anos.
O novo modelo de financiamento tem duas componentes: um financiamento estratégico
(dizem que será a maior fatia) e incentivos, em função da obtenção, pela unidade, de
financiamento externo à FCT: financiamento internacional (europeu ou outro),
financiamento público, financiamento de empresas…
A FCT vai financiar, por outro lado, projetos doutorais, desenvolvidos em conjunto com
empresas, sendo previsível que o Call seja aberto ainda em 2012. E entende que os
Centros devem fazer crescer a base do seu autofinanciamento, concorrendo, por
exemplo, a financiamentos europeus.
É para refletir sobre o momento presente da investigação em Ciências da Comunicação e
da Informação em Portugal e para tentar estabelecer uma estratégia nacional de resposta
aos atuais desafios da pesquisa, que reforce as Ciências da Comunicação e da Informação
no contexto das ciências em geral e das Ciências Sociais e Humanas em particular, que vão
reunirse na Universidade do Minho, em Braga, a convite da direcção da Associação
Portuguesa de Ciências da Comunicação (SOPCOM), as direções dos centros de
investigação de Comunicação e Informação, sejam essas unidades de investigação
financiadas ou não pela FCT, e avaliadas dentro da área específica da Comunicação e
Informação, ou noutras áreas.
Estão confirmadas representações do CECS (Universidade do Minho), LABCOM
(Universidade da Beira Interior), CIMJ (investigadores de várias Universidades, sede em
Lisboa), CECL (Universidade Nova de Lisboa), CETACMedia (Universidades do Porto e de
Aveiro), Universidade Lusófona, Universidade Técnica de Lisboa, Universidade Católica
Portuguesa e Universidade do Algarve.
Moisés de Lemos Martins
Diretor do CECS
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Primeira fase decorre até 15 de Junho
Candidaturas ao Curso de Doutoramento em Ciências da Comunicação abertas
Está aberta até ao próximo dia 15 de junho a primeira fase de candidaturas ao Curso de
Doutoramento em Ciências da Comunicação da Universidade do Minho para o ano letivo
2012/2013. O programa de formação avançada é desenvolvido, em conjunto, pelo
Departamento de Ciências da Comunicação e pelo Centro de Estudos de Comunicação e
Sociedade. São 20 as vagas disponíveis.
Atualmente com 110 alunos
inscritos, o Programa de
Doutoramento em Ciências da
Comunicação abre, este ano,
mais 20 vagas para
estudantes nacionais e
estrangeiros, recomendando
vivamente que os estudantes
que precisam de visto se
candidatem na primeira fase de candidaturas que agora arranca.
Com cerca de duas dezenas de possibilidades de áreas de especialização, a edição
2012/2013 tem a novidade de permitir a dispensa da componente lectiva aos estudantes
que têm percursos relevantes em termos de publicação científica. Tal como tem acontecido
no passado, o Curso de Doutoramento visa potenciar investigação científica original e
capaz de dar resposta às necessidades de pesquisa fundamental e aplicada com particular
incidência no país e no mundo Lusófono e iberoamericano. Os estudantes externos a estas
áreas culturais terão acompanhamento tutorial nas respetivas línguas.
Candidaturas:
1ª fase: 21 maio a 15 junho (a decorrer)
2ª fase: 21 agosto a 11 setembro (vagas sobrantes)
3ª fase: 28 setembro a 3 outubro (vagas sobrantes)
Toda a informação disponível em:
http://tinyurl.com/6abzcb6
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Programa constitui uma colaboração entre UMinho e UAveiro
Doutoramento em Estudos Culturais: primeira fase atraiu 25 candidatos
O 3º Curso Doutoral em Estudos Culturais atraiu 25 candidatos no período destinado à
primeira fase de candidaturas. As vagas sobrantes podem ser preenchidas em mais dois
momentos: de 16 de julho a 27 de agosto (segunda fase) e de 1 a 5 de outubro
(terceira fase). Este doutoramento resulta de uma parceria entre a UMinho (CECS) e a
Universidade de Aveiro, naquele que constitui o primeiro curso de 3º ciclo da área em
Portugal, acreditado pela A3ES e adequado ao Acordo de Bolonha.
O 3º Ciclo de Estudos
Culturais dirigese à
formação de
profissionais nas áreas
da criação, promoção,
animação, mediação e
divulgação cultural, bem
como responsáveis por
bibliotecas públicas,
editoras, centros de
produção de informação
e de eventos culturais, associações culturais, responsáveis culturais de embaixadas,
institutos, fundações, centros culturais, entre outros.
A formação de investigadores nesta área tem, igualmente, como objetivo qualificar
especialistas capazes de trabalhar em equipas multidisciplinares na resolução de
problemas como o desenvolvimento sustentável, comunicação intercultural, ética
empresarial, estudos fílmicos, de género, media, internet, póscolonialismo, preservação,
gestão e promoção do património material e imaterial, criação de públicos, turismo
cultural, marketing cultural, políticas culturais, biopoder, biopolítica, genetização do ser
humano, imaginário antropotecnológico, etc.
A investigação nesta área procurará ainda responder às necessidades de formação de
pesquisadores capazes de produzir investigação em ambientes que exijam a articulação de
diversas áreas científicas como Comunicação, História, Geografia, Filosofia, Sociologia,
Psicologia, Literatura ou Património, entre outras.
Este Programa procura ainda estimular a capacidade de desenvolvimento de trabalho
autónomo de pesquisa em contextos fortemente multidisciplinares, quer internacionais quer
nacionais e locais, o trabalho de leitura e escrita científica, bem como a apropriação e
aprofundamento críticos dos conteúdos lecionados.
Todas as informações disponíveis em:
http://tinyurl.com/32xvkk6
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Primeira fase decorre até 15 de Junho
Mestrados em Ciências da Comunicação, Comunicação, Cidadania e Educação e
Comunicação, Arte e Cultura com candidaturas abertas
Está a decorrer, até ao
próximo dia 15 de
junho, a primeira fase
de candidaturas aos
Mestrados em Ciências
da Comunicação
(Audiovisual e
Multimédia, Informação
e Jornalismo, e
Publicidade e Relações
Públicas), Comunicação, Cidadania e Educação e Comunicação, Arte e Cultura, a que o
Departamento de Ciências da Comunicação da Universidade do Minho está associado. Os
candidatos com licenciatura préBolonha podem concorrer ao abrigo de um contingente
especial e solicitar creditação da formação anterior. No caso de terem experiência
profissional de pelo menos cinco anos na área, estes candidatos têm ainda a possibilidade
de obter o grau mediante a realização de um relatório de atividade profissional que
substituirá a dissertação.
Mestrado em Ciências da Comunicação, áreas de especialização:
·
Audiovisual e Multimédia
·
Informação e Jornalismo
·
Publicidade e Relações Públicas
http://www.comunicacao.uminho.pt/ensino/content.asp?startAt=2&categoryID=695
Mestrado em Comunicação, Cidadania e Educação
http://www.comunicacao.uminho.pt/ensino/content.asp?startAt=2&categoryID=696
Mestrado em Comunicação, Arte e Cultura
http://www.sociologia.uminho.pt/Default.aspx?tabid=7&pageid=156&lang=ptPT
As candidaturas são efetuadas online no portal académico:
http://alunos.uminho.pt/candidaturasPG

Voltar ao início
Visite o site do CECS

Para mais informações:
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
E vitorsousa@ics.uminho.pt
W www.comunicacao.uminho.pt/cecs/

Nº 31, Maio'2012

Realizase a 14 e 15 de junho (anfiteatro da Escola de Engenharia, UMinhoBraga)
I Jornada de Doutorandos em Ciências da Comunicação e Estudos Culturais com 29
comunicações
A I Jornada de Doutorandos em Ciências da
Comunicação e Estudos Culturais vai ter 29
comunicações, o que motivou que a iniciativa
fosse desdobrada em dois dias (14 e 15 de
junho), ao contrário do inicialmente previsto
(um dia). Vai realizarse no anfiteatro da
Escola de Engenharia,no Campus de
Gualtar(Braga). Subordinada ao tema
“Comunicação e Cultura”, destinase à
partilha de experiências, resultados ou
avanços dos estudantes do3º cicloem Ciências da Comunicação e em Estudos Culturais, da
Universidade do Minho e da Universidade de Aveiro.
Comissão Científica
Zara Pinto Coelho e Joaquim Fidalgo, Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade
(CECS).
Comissão Organizadora
Zara Pinto Coelho e Joaquim Fidalgo, CECS.
Isabel Macedo e Ana Cármen, estudantes de doutoramento, Estudos Culturais.
Mariana Lameiras e Vítor de Sousa, estudantes de doutoramento, Ciências da Comunicação.
Contactos:
Zara Pinto Coelho  zara@ics.uminho.pt
Joaquim Fidalgo  jfidalgo@ics.uminho.pt
Link para download do programa completo: http://tinyurl.com/7kc5w46
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Decorreram sob o tema “Itinerários de investigação: interrogando o processo e a
experiência”
“Escolher métodos e aplicar técnicas” encerrou os Seminários Doutorais de
Investigação 2012
“Escolher métodos e aplicar técnicas” foi o
tema do último seminário doutoral de
investigação, que se realizou no dia 25 de
maio, na Sala de Atos do ICSUMinho
(Braga), e que foi protagonizado por Emília
Araújo (CECSUMinho), tendo como
moderadora Helena Sousa (CECSUMinho).
Moisés de Lemos Martins, director do CECS,
encerrou a segunda edição dos seminários
doutorais de investigação, promovida em
conjunto pelo CECS e pelo Departamento de
Ciências da Comunicação da UMinho, que
decorreu sob o tema genérico “Itinerários de
investigação: interrogando o processoe a
experiência”.
“Abrir e instruir o olhar” (30 de Março), “Traçar um problema” (13 de Abril) e “Desenhar
metodologias” (11 de maio) foram os temas dos seminários anteriores, todos com o
objetivo de melhorar as competências metodológicas dos alunos, promover a reflexividade
nas práticas de orientação, e incrementar a troca de experiências entre os atores da
investigação.
Cada sessão teve a duração de duas horas, sendo a primeira hora reservada aos
convidados e a segunda ao debate. Os seminários doutorais foram coordenados pelas
professoras Zara Pinto Coelho, Sara Pereira e Anabela Carvalho, todas investigadoras do
CECS.
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Ebook "Digital Communication Polices in the Information Society Promotion
Stage" já está disponível
Já está disponível o ebook "Digital
Communication Polices in the Information
Society Promotion Stage", editado por
Sérgio Denicoli e Helena Sousa (CECS
Centro de Estudos de Comunicação e
Sociedade  UMinho). Os artigos foram
escritos por investigadores de Portugal,
Reino Unido, Brasil, Grécia, Irlanda, Itália
e Polónia. Entre os temas abordados
estão a TV digital e Web TV, rádio digital,
educação e cinema.
Este livro analisa vários aspectos da
convergência dos media em especial os
relacionados com a digitalização dos
canais de transmissão que dão ao mundo
uma natureza binária.
Esta especificação técnica da sociedade
da informação elimina as fronteiras entre
os meios de comunicação antigos e os
novos sistemas informáticos que operam
principalmente dentro de uma lógica
peertopeer, resultando em mudanças
sociológicas que ainda são nebulosas,
mas, que têm um grande impacto, no
entanto, na formação dos contextos de
comunicação, nos debates sobre política e
regulação, e, consequentemente, sobre a
noção de cidadania em um mundo
globalizado. A nova configuração
internacional pela adoção em escala planetária da linguagem matemática de dois dígitos
pôs um fim à Torre de Babel e posicionou a globalização nas comunidades locais, nacionais
e supranacionais em interação constante (mesmo que não necessariamente em diálogo).
As novas redes criaram grandes expectativas sobre os fluxos de comunicação
transfronteiriços.
(da Introdução)
A publicação está disponível em acesso livre. O download pode ser feito gratuitamente:
http://tinyurl.com/cwtradr
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No próximo dia 13 de junho (Sala de Atos, ICSUMinho), a partir das 14h30
Carmen Marta Lazo e José Gabelas orientam seminário sobre ‘Relaciones y
mediaciones de los niños y jóvenes con los medios en la Sociedad Digital’
Carmen Marta Lazo e José Gabelas (ver foto) orientam no próximo dia 13 de junho
(14h30), na Sala de Atos do ICS (UMinho) um seminário sobre “Relaciones y mediaciones
de los niños y jóvenes con los medios en la SociedadDigital”. A sessão realizase no âmbito
do Seminário Permanente em Educação para os Media(CECS) e do Mestrado em
Comunicação, Cidadania e Educação e é aberto aopúblico em geral.
Carmen Marta Lazo e
JoséAntonio Gabelas
Barroso são ambos
Professores de Comunicação
Audiovisual e Publicidade da
Universidade de Zaragoza,
Espanha, e Membros do
Grupo de Investigação em
Educomunicação e estarão
na Universidade do Minho no
âmbito do Programa de
Mobilidade Docente
Erasmus.
A sessão realizase no
âmbito do Seminário
Permanente em Educação
para os Media (CECS) e do Mestrado em Comunicação, Cidadania e Educação e é aberto ao
público em geral.
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Jornada decorreu no dia 3 de Maio
“Um dia com os media” passará a uma semana
Mais de meia centena de instituições adoptaram a proposta
“Um dia com os media”, no passado dia 3, fazendo da
iniciativa um sucesso. Essa foi, pelo menos a avaliação
entretanto já feita sobre a operação a que o CECS se associou
e que foi proposta ao país por um grupo de instituições que
incluíam também o Conselho Nacional da UNESCO, o Conselho
Nacional de Educação, a Entidade Reguladora para a
Comunicação Social e o Gabinete para os Meios de
Comunicação Social.
Um sinal deste sucesso reside no facto de os promotores
pensarem repetir o desafio no próximo ano, mas, desta vez,
alargado a uma semana. O mote será, então, “sete dias com
os media”, a fim de dar a todos uma maior liberdade e
flexibilidade nas acções a promover. O dia 3 de Maio, dia
Mundial da Liberdade de Imprensa mantémse como
referência.
Houve, no passado dia 3, uma adesão interessante dos
próprios media, com destaque para as rádios (Renascença,
RDP e TSF) e para o serviço público de rádio e televisão. Os
jornais deram pouco destaque à iniciativa. Numa prisão, em
Castelo Branco, abordouse a temática dos media e da liberdade de imprensa e de
expressão; numa escola dos arredores de Lisboa, produziuse um programa radiofónico
com textos de autores portugueses; este mesmo meio foi o veículo para a expressão dos
sonhos de crianças do 1º ciclo de uma escola da zona de
Ponte de Lima. No Palácio Foz, um coro de juízes cantou
efez da liberdade tema de uma performance; em
Gondomar, uma Universidade sénior debateu os media e
criou um anúncio. No Porto, o Museu de Imprensa montou
umaexposição alusiva ao Dia da Liberdade de Imprensa,
que ainda se encontra patente. Estes sãopequenos sinais
de inúmeras iniciativas registadas no site do 3 de Maio.
NaUniversidade do Minho, professores e alunos assim
como os media internos e externos que quiseram aparecer
(sintomaticamente foram poucos) juntaramse para
debater como se informa e como se comunica no seio da
Universidade e desta com a comunidade envolvente.
Muitas outras aconteceram, sem que os seus promotores
tenham achado importante registálas e anunciálas.
Neste momento, decorre um processo de avaliação do que foi feito e de recolha de
materiais resultantes do dia 3. A seu tempo esperamos dar conta das conclusões.
Manuel Pinto
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De 9 a 13 de julho no ISCSP (Lisboa)
Escola de Verão SOPCOM 2012 sob o signo das “Metodologias de Investigação em
Ciências da Comunicação”
Vai decorrer, de 9 a 13 de julho, no ISCSP Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas
(Lisboa) a A Escola de Verão da SOPCOM, que será subordinada ao tema “Metodologias de
Investigação em Ciências da Comunicação”. A iniciativa, que conta com o apoio do CECS,
tem como objetivo pôr em contacto estudantes de graduação e de pósgraduação com
investigadores de instituições de ensino superior.
A Escola de Verão SOPCOM 2012
tem vários elementos do CECS
UMinho ligados à sua organização
(Carla Cerqueira, Inês Amaral,
Isabel Macedo, Mariana Bernardo,
Mariana Lameiras), fazendo também
parte da Comissão Científica da
iniciativa investigadores do centro
(Madalena Oliveira, Moisés Martins,
Rosa Cabecinhas e Sandra Marinho).
Através da abordagem teórico
prática das principais áreas de
estudo das Ciências da Comunicação, esta escola pretende ser uma maisvalia no percurso
de um jovem investigador, apresentando as ferramentas necessárias na para o
desenvolvimento de uma investigação de sucesso.
Todas as informações:
http://www.escoladeverao.sopcom.pt
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Da responsabilidade do GT de Jovens Investigadores da SOPCOM
Revista “Comunicando” com call for papers aberta até 30 de Junho
Está aberta até ao próximo dia 30 de Junho a call for papers para o primeiro número da
revista “Comunicando”, publicação da responsabilidade do GT de Jovens Investigadores da
SOPCOM (Associação Portuguesa de Ciências da Comunicação). O tema desta edição versa
“os novos caminhos da comunicação”.
A edição de 2012 da Revista
Comunicando terá como
proposta temática "os
novoscaminhos da
comunicação". O objetivo é
publicar reflexões sobre o
que está a ser estudado na
contemporaneidade e os fenómenos e as práticas da comunicação.
O prazo para envio dos trabalhos decorrerá até 30 de Junho de 2012.
A revista será publicada em Dezembro de 2012.
A revista “Comunicando” possui carácter científico e académico, sendo dedicada,
preferencialmente, às áreas das Ciências da Comunicação e Humanidades, com foco
multidisciplinar.
Recordese que à direcção do GT estão associados dois investigadores do CECS: Fábio
Ribeiro e Carla Cerqueira.
Mais informações: Revista Comunicando  ISSN 21824037 
www.revistacomunicando.sopcom.pt
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Seminário internacional “Narrativas e memória social: abordagens teóricas e
metodológicas UMinho, 2930 de junho)
János Lászlófará a conferência de encerramento sobre métodos e análise narrativa
János László, Professor e Diretor do Departamento de
Psicologia Social do Instituto de Psicologia da Academia Húngara de
Ciências e também professor na Universidade de Pécs, fará a
conferência de encerramento do Seminário internacional “Narrativas
e memória social: abordagens teóricas e metodológicas”, sobre
métodos de análise narrativa. O programa detalhado desta iniciativa,
que é organizada pela equipa do projeto de investigação “Narrativas
Identitárias e Memória Social: a (re)construção da lusofonia em
contextos interculturais” (CECS/FCT), decorrerá na UMinho, em
Braga, nos dias 29 e 30 de junho, já se encontra disponível no site do evento.

Study of Literature.

János László
Os principais temas de investigação de János László são as
narrativas nacionais, representações sociais e emoções. Na sua
pesquisa atual dedicase sobretudo ao estudo da identidade
nacional através de narrativas históricas. É autor de mais de 100
artigos científicos e monografias e livros diversos sobre os
tópicos mencionados, incluindo “Narrative approaches to social
psychology” (J. László e Stainton Rogers W. eds. 2002) “Theories
and methodologies in Societal Psychology”
(J. László e Wagner W. eds. 2003) e “The science of stories”
(J. László, 2008). O Professor János László tem desempenhado
funções de direção em várias associações científicas
internacionais e em diversas revistas científicas, nomeadamente
a Journal of Cultural and Evolutionary Psychology e a Scientific

Para além de János László, o seminário reunirá investigadores de diversos países,
destacandose: África do Sul, Alemanha, Austrália, Bélgica, Brasil, Espanha, EUA, França,
Holanda, Hungria, Nova Zelândia, Polónia, Portugal, Sérvia e Tailândia. Será dada especial
atenção ao impacto e as atenção ao papel das indústrias culturais na (re)construção de
identidades étnicas, nacionais e pósnacional e ao modo como estas influenciam as
relações interpessoais e internacionais no mundo contemporâneo.
Mais informações:
Site do seminário: http://www.lasics.uminho.pt/internationalseminar2012/
Contactos:
Comissão organizadora: nims@ics.uminho.pt
Rosa Cabecinhas: cabecinhas@ics.uminho.pt
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Conferência internacional realizase na Universidade do Minho, 46 de julho de 2012
Teun A. van Dijk vai estar presente na 4th CADDAD
A quarta edição da Conferência Internacional “Critical
Approaches to Discourse Analysis across Disciplines”
(CADAAD), que terá lugar na Universidade do Minho, em
Braga, de 4 a 6 de julho, vai contar com a presença do
investigador Teun A. van Dijk. A iniciativa é coorganizada
pelo Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade (CECS),
Centro de Investigação em Ciências Sociais (CICS) e Centro
de Estudos Humanísticos (CEHUM).

Teun A. van Dijk
Teun A. van Dijk foi professor de Estudos do Discurso na Universidade de Amsterdão até
2004, e actualmente é professor na Universidade Pompeu
Fabra, Barcelona. Depois de trabalhos anteriores sobre a
poética generativa, gramática do texto e psicologia do
processamento de texto, a sua investigação integra,
desde1980, uma perspectiva mais crítica e lida com o racismo
discursivo, notícias na imprensa, ideologia, conhecimento e
contexto. Teun van Dijk é autor de vários livros na maioria
dessas áreas, e editou os livros The Handbook of Discourse
Analysis (4 vols, 1985), Discourse Studies (2 vols., 1997; com
uma nova edição em 2011) bem como The Study of
Discourse (5 vols., 2007). Fundou 6 revistas internacionais,
Poetics, Text (agora Text & Talk), Discourse & Society,
Discourse Studies, Discourse & Communication e a revista
electrónica em espanhol Discurso & Sociedad
(www.dissoc.org), das quais ainda edita as últimas quatro.
As suas últimas monografias em inglês são Ideology (1998), Racism and Discourse in
Spain and Latin America (2005), Discourse and Context (2008), e Society and Discourse
(2009). Editou mais recentemente os livros Racism at the Top (2000, com Ruth Wodak), e
Racism and Discourse in Latin America (2009). Actualmente Teun Van Dijk está a trabalhar
num novo livro sobre discurso e conhecimento.
Com dois doutoramentos honorários, e com uma obra traduzida em cerca de uma dúzia de
línguas estrangeiras (entre elas, russo, árabe, chinês e japonês), Teun van Dijk lecionou
em várias partes do mundo, incluindo na América Latina. Com Adriana Bolívar fundou a
Asociación LatinoAmericana de Estudios del Discurso (ALED), em 1995, e dirige um
projeto internacional (com equipas do México, Colômbia, Venezuela, Brasil, Argentina,
Chile e Peru) sobre o discurso e racismo na América Latina.
Teun A. van Dijk vive em Barcelona, Espanha, desde 1999. Mais informações:
www.discourses.org
Sobre a CADDAD:
www.cadaad.net/cadaad_2012.
Contactos:
Chris Hart  christopher.hart@northumbria.ac.uk
Maria Zara Simões Pinto Coelho (Comissão Organizadora Local)  zara@ics.uminho.pt
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Realizase nos dias 9 e 10 de julho
Seminário “Os tempos sociais e o mundo contemporâneo – um debate para as
Ciências Sociais e Humanidades”
Realizase nos dias 9 e 10 de julho o seminário
“Os tempos sociais e o mundo contemporâneo
– um debate para as Ciências Sociais e
Humanidades”. A iniciativa, que terá como
oradora convidada Barbara Adam
(Universidade de Cardiff), é organizada
conjuntamente pelo CECS e pelo CICS (ambos
da UMinho) e pela Associação Portuguesa de
Estudos do Tempo e Sociedade, e decorrerá na
Sala de Atos do Instituto de Ciências Sociais
(UMinho).
Inscrição: 10 euros; estudantes 5 euros; (c/
certificado de participação) até ao dia 30 de
Junho.

Objetivos
O tempo sentese, constróise e administrase. O tempo é vivido, experimentado e
manipulado. O tempo, a duração, os ritmos são objeto de acção política e também
recolhem valores e simbologias próprias dos contextos, ambientes, organizações e
populações que os circunscrevem. Nas sociedades modernas, as transformações nos
modos de uso, representação e valorização do tempo atingem as estruturas mais
profundas da atividade humana e institucional, manifestandose de múltiplas formas nas
tomadas de decisão, na organização e planificação institucional, nas interacções e na
construção das identidades individuais e colectivas.
Vários dos objectos de estudo nas ciências sociais e humanas incluem a problematização
do tempo, enquanto elemento central da experiência social. Hoje, a análise dos fenómenos
temporais e das mudanças nas temporalidades retoma debates sobre formas de
legitimação e de justificação política e estendese desde as esferas mais imediatas da vida
quotidiana (expressas pelo tempo de trabalho e pelo de lazer), até às temporalidades
megas sociais, relacionadas com o questionamento da relação entre o mundo natural e o
mundo social, a reprodução, a mudança e a persistência.
Este seminário tem como objetivo proporcionar o debate sobre a diversidade dos tempos e
das temporalidades sociais, perspectivando, por um lado, a coexistência de múltiplas
temporalidades, por outro, uma análise dos modos de intervenção institucional e política
que caracterizam os universos de acção contemporâneos.
As temáticas a incluir no seminário terão um carácter abrangente, sendo possível acolher
propostas de várias áreas disciplinares e em diversos formatos, incluindo performances,
desde que contemplem o tempo, a temporalidade e a duração como objecto principal de
análise.
Contactos:
Comissão Organizadora do Seminário Os tempos sociais e o mundo contemporâneo
Instituto de Ciências Sociais
Universidade do Minho (Campus Gualtar)
4710057 Braga
temposocial2012@gmail.com
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Realizase no próximo dia 14 julho, em Lisboa
Seminário “Género e feminismos nos media: territórios em (re)definição”
No quadro do projecto “O género em foco: representações sociais nas revistas portuguesas
de informação generalista” (FCTCECS/UMinho), realizase no próximo dia 14 julho, em
Lisboa, o seminário “Género e feminismos nos media: territórios em (re)definição”. Esta
iniciativa, que irá decorrer no Centro de Cultura e Intervenção Feminista (CCIF), contará
com a presença das investigadoras Liesbet van Zoonen (Universidade de Loughborough) e
Maria João Silveirinha (Universidade de Coimbra), consultoras do projeto.
Maria João Silveirinha fará a conferência de abertura, intitulada “Preocupações nítidas,
políticas desfocadas: ajustando a lente em «as mulheres e os media»” e Liesbet van
Zoonen realizará a conferência de encerramento, intitulada “The rise and the fall of online
feminism”. Para além das comunicações das duas investigadoras, será ainda realizada uma
apresentação do projeto “Género em Foco” e um debate alargado entre todos os
participantes.
Este seminário pretende contribuir para a discussão crítica sobre as representações de
género nos media. Reconhecendo a complexidade destas questões, o objetivo principal do
evento será refletir sobre o panorama mediático atual, a nível nacional e internacional:
existe uma reprodução dos significados culturais associados ao género em dispositivos
como os media? Ou estamos perante uma tentativa de desafiar estes mesmos significados?
A inscrição no evento é gratuita e a entrada aberta a toda a comunidade.
Mais informações: http://www.lasics.uminho.pt/genfoc/.
Breve nota biográfica das convidadas:
Liesbet van Zoonen é doutorada em Ciências Sociais pela
Universidade de Amesterdão. Atualmente é Professora de Media e
Comunicação na Universidade de Loughborough e leciona também a
cadeira de Cultura Popular na Universidade Erasmus de Roterdão. Os
seus interesses de investigação estendemse a vários campos das
ciências sociais, passando pela cultura popular, política e género e
novos media. Ao longo do seu percurso lecionou em várias
universidades mundiais, tendo passado pela Universidade de Oslo e
University of the West Indies (Kingston). É editora do European
Journal of Communication e participa ainda em cerca de 15 corpos editoriais de revistas e
livros científicos. É autora de várias publicações que incluem Feminist Media Studies (1994)
e Entertaining the citizen: politics in the fan democracy (2005).
Maria João Silveirinha é doutorada em Ciências de Comunicação
pela Universidade Nova de Lisboa e Professora Associada na secção
de Comunicação da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra.
Os seus interesses académicos centramse no tema das relações
entre as representações, o espaço público e a comunicação
como medium das interações sociais e como elemento central da
justiça. Tem, neste sentido, investigado particularmente os temas da
igualdade entre mulheres e homens nas suas relações com a
comunicação e com os media. É autora de vários livros e artigos
científicos nestes domínios, incluindo As Mulheres e os Media, Livros
Horizonte, Representações Mediáticas de Mulheres, Revista ExAequo N. 14, e Identidades,
Media e Política, Livros Horizonte. É também coordenadora de vários projetos na área no
domínio das representações das mulheres nos media.
Programa
9:00 Receção aos participantes
9:30 Sessão de Abertura
Teresa Morais*, Secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares e Igualdade
Maria José Magalhães, Presidente da UMAR (União de Mulheres Alternativa e Resposta)
Rosa Cabecinhas, Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade, Universidade do Minho
10:00 Conferência de abertura
Preocupações nítidas, políticas desfocadas: ajustando a lente em «As mulheres e os media”
Maria João Silveirinha, Universidade de Coimbra
10:45 Apresentação do projecto Género em Foco
O quotidiano pelos olhos dos media: representações de género nas revistas de informação
portuguesas
Carla Cerqueira, Mariana Bernardo & Sara I. Magalhães, Universidade do Minho
11:15 Coffee break
11:45 Conferência Encerramento
The rise and the fall of online feminism
Liesbet Van Zoonnen, Universidade de Loughborough, Reino Unido
12:30 Debate
Moderadora: Conceição Nogueira, Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação,

Universidade do Porto
13h Encerramento
*a confirmar
Comissão Organizadora:
Carla Cerqueira, Conceição Nogueira, Mariana Bernardo, Rosa Cabecinhas & Sara I.
Magalhães
Comissão Científica:
Conceição Nogueira, Liesbet Van Zoonnen, Maria João Silveirinha,
Rosa Cabecinhas
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Investigadora espanhola em trabalho no CECS
Desde o início de maio que a espanhola Leticia Porto
Pedrosa está no CECS, com vista à continuação dos
trabalhos no âmbito da tese de Doutoramento que está a
desenvolver, com o título “Estudio de los conflictos
emocionales en las películas de Walt Disney/Pixar y su
influencia en el proceso de socialización de la infancia”.
Estará em Braga até ao fim do próximo mês de julho, sob
orientação da investigadora do CECS Sara Pereira, tendo
em vista, também, a realização de um Doutoramento
Europeu.
Plano de trabalho e objectivos:
1 Continuação dos trabalhos no âmbito da tese de
Doutoramento e realização de um Doutoramento
Europeu;
2 Aprofundar os trabalhos e a metodologia que se
desenvolvem no CECS, em questões da infância e meios de comunicação;
3 Colocar em marcha grupos de discussão com crianças portuguesas, para determinar se
existem fatores de diferenciação, entre os dois países, relativamente aos media, ao cinema
e às suas influências nas crianças, complementando as sessões de trabalho com menores
já realizadas na Comunidad de Madrid;
4 Realizar entrevistas em profundidade com os especialistas da matéria em questão;
5 Aproveitamento das aulas e seminários desenvolvidos pelo CECS, em conjugação com a
investigação;
6 Entrar em contacto com redes internacionais, redes de intercâmbio de experiências e
contacto com decentes e investigadores do CECS e do Instituto de Ciências Sociais;
7 Publicação de artigo científico numa revista científica internacional, cujo tema verse
sobre o objeto de estudo;
CV de Leticia Porto Pedrosa: http://tinyurl.com/6nrlx9w
Contacto: lporto@ccinf.ucm.es
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Carla Cerqueira
Apresentou a comunicação “(In)visibilidades da cobertura noticiosa do Dia Internacional da
Mulher em Portugal”, no evento de préconferência “Romper as barreiras: a
interseccionalidade nas questões de género/feministas” do Ciclo de Conferências
Internacionais 2012 da APEM “Género e Saúde: novas (in)visibilidades, 17 de maio, FCEUP,
Porto.
Fábio Ribeiro
Participou no Training Course 'MediaEducation Lab', uma iniciativa da Comissão Europeia,
que promove a formação de profissionais em torno das temáticas relacionadas com a
educação para os media/literacia mediática e que decorreu na Letónia, entre os dias 7 e 16
de Maio. Durante o evento, conduziu o workshop 'The Publics in Reception: citizens’
participation in the media'.
Publicou o artigo 'Tuning with listeners: portrait of citizens’ participation in the public opinion
programmes Antena Aberta and Fórum TSF', no ebook 'Digital Communication Polices in
the Information Society Promotion Stage', coordenado por Sérgio Denicoli e Helena
Sousa, pp. 111134.
Participou na apresentação da comunicação 'Letting people talk in media? Portrait and
problems of citizens’ participation in audience discussion programmes', no congresso MILID
WEEK 2012, que se realizou na Universidade Autónoma de Barcelona, entre 22 e 25 de
Maio de 2012.
Inês Amaral
Responsável pela realização de um seminário no Mestrado em Ciências da Comunicação da
Universidade do Porto sobre "Redes Sociais na Internet: Sociabilidades Emergentes" (10 de
maio) e de um workshop no Instituto Superior Miguel Torga, no âmbito de uma iniciativa da
Escola Superior de Altos Estudos, sobre "Processos de Pesquisa e Utilização de Novas
Tecnologias Via Internet" (11 de maio).
Lurdes Macedo
Publicação em revistas internacionais:
Macedo, L., Martins, M. L. & Cabecinhas, R. (2011) ‘Blogando a lusofonia: experiências em
três países de língua oficial portuguesa’, in Martins, M. L., Cabecinhas, R. & Macedo, L. (Eds)
Lusofonia e CulturaMundo, IX Anuário Internacional de Comunicação Lusófona, Copimbra:
CECS e Grácio Editor, pp. 121142.
Macedo, I., Cabecinhas, R. & Macedo, L. (2011) ‘Narrativas identitárias e memórias pós
coloniais: uma análise da série documental “Eu sou África”’, in Martins, M. L., Cabecinhas,
R. & Macedo, L. (Eds) Lusofonia e CulturaMundo, IX Anuário Internacional de Comunicação
Lusófona, Coimbra: CECS e Grácio Editor, pp. 173191.
Edição de revistas internacionais:
Martins, M. L., Cabecinhas, R. & Macedo, L. (Eds) (2011) Lusofonia e CulturaMundo, IX
Anuário Internacional de Comunicação Lusófona. LUSOCOM/SOPCOM/CECS, Coimbra:
Grácio Editor.
Manuel Pinto
Comunicação convidada na conferência internacional “MILID WEEK”, realizada na
Universidade Autónoma de Barcelona, entre 23 e 25 de Maio.
Intervenção de abertura sobre “Literacia mediática e cidadania crítica – o papel do serviço
público” na conferência sobre o serviço público de televisão, realizado pela Universidade
dos Açores em 31 de Maio e 1 de Junho.
Patrícia Silveira
Participação no Congresso “Media and Information Literacy an Intercultural Dialogue”
(MILID WEEK BARCELONA 2012), realizado entre os dias 23 e 25 de maio, na Universidade
Autónoma de Barcelona, com uma comunicação intitulada “Children`s Participation in the
Critical Reading of News”.
Pedro Portela
Integrou o júri do concurso de curtasmetragens “O meu cientista favorito”, que se realizou
no dia 16 de maio, na Escola de Ciências da UMinho.
Rosa Cabecinhas
Arguente da tese de doutoramento de Ana Cristina Mateus Figueiredo, intitulada "Shared
past, common future: Antecedents and consequences of groupbased guilt, compunction
and anger in the context of historical colonial conflicts", Universidade de Coimbra, 23 maio
2012.

Sérgio Denicoli e Helena Sousa
Editou, em parceria com Helena Sousa, o ebook “Digital Communication Polices
in the Information Society Promotion Stage”
(http://www.lasics.uminho.pt/ojs/index.php/digital_communication_polices/).
Zara Pinto Coelho
"Mulheres 'agarradas' a uma teia de discursos: género, sexualidade e drogas".
Comunicação apresentada a 22 de maio nas Jornadas “Vidas sem abrigo” do Gabinete de
Atendimento à Família, em Viana do Castelo.
Zara Pinto Coelho e Silvana MotaRibeiro
Publicação:
PintoCoelho, Z. & MotaRibeiro, S. (2012) Communicating heterosexist discourses through
women’s magazines ads: visual strategies, political meanings. Artigo publicado nas Actas
do 7th International Gender and Language Association Conference, Universidade do Vale
do Rio dos Sinos (UNISINOS), Brasil.
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