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Centros de investigação de Comunicação e Informação querem ser ouvidos pelo
Governo sobre a política científica
Os responsáveis dos centros de Comunicação e Informação
do país debateram a temática “A FCT e a investigação em
Ciências da Comunicação”, numa jornada de reflexão sobre
o atual panorama de indefinição que afeta a comunidade
científica. Numa reunião promovida pela SOPCOM
Associação Portuguesa de Ciências da Comunicação, que
teve lugar na Universidade do Minho (Braga), no dia 11 de
junho, em que o CECS foi a entidade anfitriã, foi aprovado
um documento, intitulado “As interrogações da comunidade
científica de ciências da comunicação e da informação” em que se identificaram um
conjunto de apreensões que vão ser levadas à consideração do Governo e serão debatidas
publicamente.
Mais >

No dia 6 de julho (14h30, Anfiteatro B2 do CP2, UMinho, Campus de Gualtar)
Carla Cerqueira defende tese de doutoramento sobre “Quando elas (não) são
notícia: Mudanças, persistências e reconfigurações na cobertura jornalística sobre
o Dia Internacional da Mulher em Portugal (19752007)”
Estão marcadas para o próximo dia 6 de julho (14h30,
Anfiteatro B2 do CP2, UMinho, Campus de Gualtar), as
provas de doutoramento da licenciada Carla Preciosa Braga
Cerqueira, investigadora do CECS. A tese, orientada pela
professora Rosa Cabecinhas (UMinho), tem por título
“Quando elas (não) são notícia: Mudanças, persistências e
reconfigurações na cobertura, jornalística sobre o dia
Internacional da Mulher em Portugal (19752007)”.
Mais >

I Jornada de Doutorandos em Ciências da Comunicação e Estudos Culturais
A I Jornada de Doutorandos em Ciências da Comunicação e
Estudos Culturais decorreu nos dias 14 e 15 de junho no
anfiteatro da Escola de Engenharia, no Campus de Gualtar
da Universidade do Minho (Braga). Subordinada ao tema
“Comunicação e Cultura”, destinouse 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 >

Tem por tema: “Mediatização jornalística no campo da saúde”
Número especial da revista “Comunicação e Sociedade” já disponível
Já está disponível o número especial da revista
“Comunicação e Sociedade”, publicação que é editada pelo
Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade (CECS).
Coordenada por Felisbela Lopes e Teresa Ruão, tem por
tema “Mediatização jornalística no campo da saúde”.
Nesta obra, é destacado o papel do jornalismo da saúde e
da promoção da saúde enquanto áreas complementares no
processo de disseminação de informação essencial à
tomada de decisão dos cidadãos nessa matéria.

Mais >

Ebook “A Regulação dos Media na Europa dos 27”
Já está disponível o ebook “A Regulação dos Media na
Europa dos 27”, da autoria de Helena Sousa, Manuel Pinto,
Felisbela Lopes, Joaquim Fidalgo, Stanislaw Jedrzejewski,
Elsa Costa e Silva, Ana Melo e Mariana Lameiras. A
publicação foi desenvolvida no âmbito do Projeto de
Investigação intitulado “A Regulação dos Media em
Portugal: o Caso da ERC” (PTDC/CCICOM/104634/2008),
financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT).

Mais >

Ebook “Cronologia da Actividade da ERC (20052011)”
Acaba de saír o ebook “Cronologia da Actividade da ERC
(20052011)”, da autoria de Helena Sousa, Manuel Pinto,
Felisbela Lopes, Joaquim Fidalgo, Stanislaw Jedrzejewski,
Elsa Costa e Silva, Ana Melo e Mariana Lameiras. A
publicação foi desenvolvida no âmbito do Projeto de
Investigação intitulado “A Regulação dos Media em
Portugal: o Caso da ERC” (PTDC/CCICOM/104634/2008),
financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT).

Mais >

Ebook de Marta Noronha e Sousa: “A Narrativa na Encruzilhada: A Questão da
Fidelidade na Adaptação de Obras Literárias ao Cinema”
“A Narrativa na Encruzilhada: A Questão da Fidelidade na
Adaptação de Obras Literárias ao Cinema”, é o título de um
novo ebook do CECS, da autoria de Marta Noronha e
Sousa. A obra, com prefácio de Nelson Zagalo, decorre do
projecto de investigação no âmbito do Mestrado em
Ciências da Comunicação, na Universidade do Minho.

Mais >

Segunda fase decorre de 21 agosto a 11 setembro
Candidaturas ao Curso de Doutoramento em Ciências da Comunicação
A segunda fase de candidaturas ao Curso de Doutoramento
em Ciências da Comunicação da Universidade do Minho
para o ano lectivo 2012/2013 está aberta de 21 de agosto a
11 de setembro. O programa de formação avançada é
desenvolvido, em conjunto, pelo Departamento de Ciências
da Comunicação e pelo Centro de Estudos de Comunicação
e Sociedade.
Mais >

Programa constitui uma colaboração entre UMinho e UAveiro
Candidaturas ao Curso de Doutoramento em Estudos Culturais: segunda fase
decorre de 16 de julho a 27 de agosto
A segunda fase de candidaturas ao 3º Curso Doutoral em
Estudos Culturais decorre de 16 de julho a 27 de agosto.
Este doutoramento constitui uma parceria entre a UMinho
(CECS) e a Universidade de Aveiro, sendo o primeiro curso
de 3º ciclo da área em Portugal, acreditado pela A3ES e
adequado ao Acordo de Bolonha.
Mais >

Segunda fase decorre decorre de 16 de julho a 27 de agosto
Mestrados em Ciências da Comunicação, Comunicação, Cidadania e Educação e
Comunicação, Arte e Cultura com candidaturas abertas
Decorre de 16 de julho a 27 de agosto a segundaa 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 >

Decorre na UMinho, hoje e amanhã (2930 de junho)
Seminário internacional “Narrativas e memória social: abordagens teóricas e
metodológicas”
O Seminário internacional “Narrativas e memória social:
abordagens teóricas e metodológicas decorre hoje e
amanhã (dias 29 e 30 de Junho), no auditório do Instituto
de Educação, na Universidade do Minho, em Braga. O
seminário é organizado pela equipa do projeto de
investigação "Narrativas Identitárias e Memória Social: a
(re)construção da lusofonia em contextos interculturais"
(CECS/FCT).
Mais >

Realizase na Universidade do Minho (Braga), 46 de julho
4th CADDAD  Critical Approaches to Discourse Analysis across Disciplines
 Conferência internacional de análise do discurso e imagem realizase pela primeira vez
em Portugal e é a mais participada de sempre
A quarta edição da Conferência Internacional “Critical
Approaches to Discourse Analysis across Disciplines”
(CADAAD), realizase na Universidade do Minho, em Braga,
de 4 a 6 de julho. A iniciativa é coorganizada pelo Centro
de Estudos de Comunicação e Sociedade (CECS) e pelo
Centro de Investigação em Ciências Sociais (CICS). Esta
edição da conferência é a maior de sempre, com mais de
160 participantes de todos os continentes.
Mais >

Realizase nos dias 9 e 10 de julho (ICSUMinho, Braga)
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 é organizada
conjuntamente pelo CECS e pelo CICS (ambos da UMinho) e
conta com o apoio da Associação Portuguesa de Estudos do
Tempo e Sociedade e do Núcleo de Estudantes do Curso de
Sociologia das Organizações, 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 >

No Laboratório de Criação Digital (Guimarães Capital Europeia da Cultura)
‘engagePress’: nova editora apresentada a 21 de julho
No próximo dia 21 de junho de 2012, pelas 21h00, será
oficialmente lançada a nova editora ‘engagePress’. A
iniciativa decorrerá no Laboratório de Criação Digital, no
âmbito da Guimarães Capital Europeia da Cultura, por
Heitor Alvelos que falará sobre as questões da Publicação
Aberta e os discursos Arte+Ciência. Na oportunidade, serão
lançados os primeiros dois livros no formato PDF e iPad:
“Jogar com Histórias de Damas” (Raquel Pinto) e “Contos e
Jogos” (Liliana Rocha).
Mais >

Seminário internacional “O acontecimento mediático”
Teve lugar no dia 28 de junho (15h00), na Sala de Atos do
Instituto de Ciências Sociais, na Universidade do Minho
(Braga), um seminário internacional sobre “O
acontecimento mediático”.
Esta iniciativa, promovida pelo CECSCentro de Estudos de
Comunicação e Sociedade, contou com a presença de três
convidados: Angie Biondi, Elton Antunes e Bruno Leal (todos
da Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil) e foi
moderado pelo diretor do CECS, Moisés de Lemos Martins.
Mais >

Carlos Fino falou sobre “O valor da informação e da imagem na era dos média
digitais”
O jornalista Carlos Fino foi o convidado especial da cerimónia de encerramento do ano
letivo dos mestrados em Ciências da Comunicação da Universidade do Minho, que teve

lugar no Instituto de Ciências Sociais (Braga), no dia 26 de
junho, proferindo uma palestra sobre “O valor da
informação e da imagem na era dos média digitais”.

Mais >

Carmen Marta Lazo orientou seminário sobre ‘Relaciones y mediaciones de los
niños y jóvenes con los medios en la Sociedad Digital’
Carmen Marta Lazo orientou, no 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”. A iniciativa contou, também,
com a apresentação do projeto de doutoramento de Letícia
Porto Pedrosa, que está a desenvolver, nesta altura, em
articulação com o CECS.
Mais >

Concurso BI: projeto “Estação NET: moldar a rádio para o ambiente web”
(CECS/FCT)
Encontrase aberto um concurso para a atribuição de uma
Bolsa de Investigação no âmbito do projeto PTDC/CCI
COM/122384/2010, designado por “Estação NET: moldar a
rádio para o ambiente web”, no âmbito do CECS, financiado
pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, no quadro da
Iniciativa QREN, com financiamento UE/FEDER, através do
COMPETE  Programa Operacional Factores de
Competitividade. A BI tem como requisito o grau de
licenciado em Ciências da Comunicação, com média final
igual ou superior a 15 valores e a duração é de seis meses,
com início previsto para 3 de setembro (renovável). Prazo
de receção de candidaturas: de 13/07/2012 a 26/07/2012.
Mais >

GT Publicidade e Comunicação da SOPCOM
V Jornadas de Publicidade 2012: call for papers aberta até 21 de julho
Está aberta até ao próximo dia 21 de julho a chamada de
comunicações para as V Jornadas de Publicidade 2012. Esta
iniciativa, que tem lugar a 28 de Novembro, na Aula Magna
da Faculdade de Filosofia da Universidade Católica (Braga),
tem por tema “Publicidade, públicos e redes de influência na
atualidade digital”.
Mais >

Da responsabilidade do GT de Jovens Investigadores da SOPCOM
Revista Comunicando: call for papers prorrogada até 30 de julho
O prazo da call for papers relativa à revista "Comunicando"
foi prorrogado até 30 de julho. Tratase do primeiro número
da 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 >

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 >

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: Anabela Carvalho,
Carla Cerqueira, Celestino Jonguete, Inês Amaral, Lurdes Macedo, Madalena Oliveira,
Patrícia Silveira e Rosa Cabecinhas.
Mais >

Revistas de Comunicação
Prosseguimos a publicação de revistas ligadas às Ciências
da Comunicação.
Em destaque nesta edição da newsletter estão as seguintes
publicações:
 adComunica  Revista científica de estrategias,
tendencias e innovación en comunicación
 Brazilian Journalism Research
 Discursos Fotográficos
 Rumores  Revista de Comunicação, Linguagem e
Mídias

Ficha Técnica:
Director: Moisés de Lemos Martins
Directoradjunto: Helena Sousa e Madalena Oliveira
Editorexecutivo: Vítor de Sousa
Colaboram neste número: Carla Cerqueira, Emília Araújo, Fábio Ribeiro, Lília Abadia,
Luciana Fernandes, Madalena Oliveira, Mariana Bernardo, Mariana Lameiras, Marta Eusébio
Barbosa, Nelson Zagalo, Ricardina Magalhães, Rosa Cabecinhas, Sara Pereira e Zara Pinto
Coelho.
O CECS tem o apoio da FCT
Financiado pelo Projeto Estratégico PEstOE/COM/UI0736/2011

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/

ANEXOS DA NEWSLETTER

Tendo em conta que o antigo site do CECS já não está disponível para
consulta, aqui apresentamos, com outra extensão, algumas das notícias
anteriormente referidas na Newsletter.
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No dia 6 de julho (14h30, Anfiteatro B2 do CP2, UMinho, Campus de Gualtar)
Carla Cerqueira defende tese de doutoramento sobre “Quando elas (não) são
notícia: Mudanças, persistências e reconfigurações na cobertura jornalística sobre
o Dia Internacional da Mulher em Portugal (19752007)”
Estão marcadas para o próximo dia 6 de julho
(14h30, Anfiteatro B2 do CP2, UMinho, Campus
de Gualtar), as provas de doutoramento da
licenciada Carla Preciosa Braga Cerqueira,
investigadora do CECS. A tese, orientada pela
professora Rosa Cabecinhas (UMinho), tem por
título “Quando elas (não) são notícia: Mudanças,
persistências e reconfigurações na cobertura,
jornalística sobre o dia Internacional da Mulher
em Portugal (19752007)”.
O júri é presidido pelo representante do reitor
da UMinho, sendo composto por Manuel Pinto,
Anabela Carvalho e Maria Conceição Oliveira Carvalho Nogueira (todos da UMinho), Maria
João Silveirinha (Universidade de Coimbra) e Joana Gallego (Universidade Autónoma de
Barcelona), para além da orientadora.
Breve resumo da tese:
O jornalismo, enquanto campo legitimado da esfera pública e local de debate de várias
temáticas, assume um papel preponderante na (re)construção das representações
simbólicas de género. Sendo os discursos veiculados o resultado de uma seleção de
acontecimentos, vozes e enquadramentos, incorporar uma perspetiva feminista na análise
dos media significa, por um lado, questionar as estruturas de poder hegemónicas, que
sedimentam representações assimétricas e que têm repercussões sociais e, por outro,
enfatizar o potencial emancipatório que pode advir das narrativas jornalísticas.
No entrosamento dos estudos feministas dos media, uma grande parte da investigação tem
estado mais atenta ao quotidiano da informação jornalística. Portanto, existe uma lacuna
de estudos que se centrem nos pseudoacontecimentos enquanto propiciadores de matéria
noticiável, questionando de que forma é que se verifica o agendamento e enquadramento
dos mesmos nas páginas dos jornais. Neste sentido, e colocando a tónica num
conhecimento temporal e geograficamente localizado, partimos para a investigação com o
objetivo de analisar a evolução da cobertura jornalística do Dia Internacional da Mulher na
imprensa portuguesa (19752007). Focámonos num período que se prolonga por mais de
três décadas, as quais ficaram marcadas por profundas transformações na sociedade em
geral, nos movimentos de mulheres e/ou feministas e nos media em particular. O corpus
de análise é composto pelos artigos publicados de 1 a 10 de março sobre a efeméride, em
dois jornais diários generalistas nacionais de grande tiragem – Jornal de Notícias e Diário
de Notícias. Escolhemos dois meios impressos com posicionamentos editoriais diferentes,
que existissem em 1975 e que se mantivessem até à atualidade no topo das publicações
mais lidas e vendidas a nível nacional. Debruçámonos sobre os artigos informativos e de
opinião e dentro destes olhámos para as mensagens textuais e visuais, uma vez que as
peças noticiosas são compostas por linguagens multimodais que concorrem para dotar as
mensagens de significados. Em termos analíticos, recorremos a uma triangulação
metodológica, uma vez que cruzámos a análise de conteúdo dos artigos; a análise crítica
discursiva de alguns textos e imagens, bem como entrevistas às/aos jornalistas e
colunistas, diretores dos dois jornais e representantes das organizações da sociedade civil
e governamental que operam na área dos direitos das mulheres/género/feminismos.
Em termos de conclusões gerais, a análise dos jornais revela que ao longo das três
décadas a cobertura jornalística apresenta alguma intensidade, embora se oriente mais
para os pseudoacontecimentos do que para a(s) problemática(s) associadas ao Dia
Internacional da
Mulher, revelando um tratamento das questões menos substantivo e mais episódico.
Porém,
parece existir uma evolução em termos da estruturação dos discursos jornalísticos sobre
as
questões de (des)igualdade entre mulheres e homens na sociedade, embora não se possa
referir a existência de um debate e entendimento amplos das complexas questões que
giram em torno das assimetrias de género. Considerando que as fontes político
institucionais são frequentemente tidas em conta na elaboração das notícias, o espaço e
voz das organizações da sociedade civil é em diversos casos reduzido, embora estes
atores sociais sejam (re)conhecidos como fontes de informação na área. Além disso, desde
o primeiro ano de análise que se constata uma moldagem ao campo jornalístico dos
pseudoacontecimentos organizados no âmbito da efeméride por várias organizações da
sociedade civil, no sentido de colocar temas e posições no espaço público através dos
media.

Nestes jornais a efeméride passa da reivindicação por melhores condições de vida e por
uma sociedade mais justa – com marcas das lutas cruzadas de vários movimentos no pós
25 de Abril – para uma convenção simbólica que se assinala anualmente. Relativamente à
(re)apresentação das mulheres no âmbito da efeméride, coexistem representações que
continuam a cristalizar as ‘velhas‘ dicotomias existentes com representações que invertem
os papéis tradicionais de género, suscitando, sobretudo nos anos mais recentes, uma
ambivalência entre discursos dominantes e discursos de resistência. Contudo, quando as
mulheres aparecem como protagonistas, esta mudança acontece, fundamentalmente,
segundo moldes associados ao referente ‘masculino‘, continuandose a excluir a maior
parte das mulheres dos espaços de representação social e política. Se a linguagem
jornalística assume uma nova ‘roupagem‘, metamorfoseandose através do tom
aparentemente mais igualitário e emancipatório, em termos de substância os discursos
permanecem praticamente inalterados.

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/
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I Jornada de Doutorandos em Ciências da Comunicação e Estudos Culturais
A I Jornada de Doutorandos em Ciências da Comunicação e Estudos Culturais decorreu nos
dias 14 e 15 de junho no anfiteatro da Escola de Engenharia, no Campus de Gualtar da
Universidade do Minho (Braga). Subordinada ao tema “Comunicação e Cultura”, destinou
se 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.
Dúvidas e incertezas metodológicas são a preocupação transversal dos projectos
de doutoramento
Durante dois dias, Doutorandos em
Ciências da Comunicação e em
Estudos Culturais da Universidade
do Minho (UM), da Universidade de
Aveiro, da Universidade Nova de
Lisboa e da Universidade da Beira
Interior partilharam percursos de
investigação, experiências e
incertezas relacionadas com os
projectos que actualmente
desenvolvem. O evento, que teve
lugar nos dias 14 e 15 de Junho de
2012, foi organizado pelos
investigadores e docentes Zara
PintoCoelho e Joaquim Fidalgo e
pelos estudantes de Doutoramento
Mariana Lameiras e Vítor de Sousa,
de Ciências da Comunicação, e
Isabel Macedo e Ana Carmen
Palhares, de Estudos Culturais.
Subordinada ao tema “Comunicação
e Cultura”, a I Jornada dos
Doutorandos transformouse em
jornadas de dois dias de trabalho,
devido ao elevado número de
propostas recebidas, o que excedeu as expectativas da organização e da Comissão
Científica, formada pelos investigadores do Centro de Estudos de Comunicação e
Sociedade (CECS), Zara PintoCoelho e Joaquim Fidalgo. O objectivo era, como se podia
ler no texto da Call for Papers, chamar os “estudantes do 3º ciclo em Ciências da
Comunicação e em Estudos Culturais a partilharem experiências, resultados ou avanços da
sua investigação de doutoramento nestas áreas de saber”.
O Anfiteatro da Escolha de Engenharia, no campus de Gualtar da UM, foi o palco da
iniciativa na qual também participaram investigadores e docentes universitários. Desde a
educação para os media, os diálogos interculturais, a cultura visual ou as políticas da
comunicação, os trabalhos desenrolaramse nas mais variadas áreas, subdivididas em três
painéis temáticos diários. No primeiro dia, os doutorandos apresentaram os seus projectos
de investigação, ou um determinado enfoque derivado dos mesmos, em três painéis
temáticos designados “Comunicação, Ciência e Cultura”, “Media, Novas Tecnologias e
Políticas” e “Literacia Mediática, Informação Televisiva e Redes Sociais”. “Identidades,
Memória e Cultura”, “Comunicação, Cultura, e Organizações” e “Imagem, Drama e Cultura”
foram as sessões temáticas que acolheram as 17 apresentações do segundo dia de
trabalhos.
A principal preocupação levantada pela maioria das intervenções prendeuse,
essencialmente, com as opções metodológicas e a adequação das mesmas aos objectivos
traçados. Por outro lado, um dos pontos focados pelos presentes foi o da responsabilidade
e da disciplina necessárias durante o período de realização de um Doutoramento bem
como o caminho a percorrer ao nível do enquadramento teórico. Neste sentido, “Quando
sei que devo parar de fazer leituras?” surgiu como uma interrogação que inquieta, ou pode
inquietar, os doutorandos. Os contributos de vários docentes e investigadores do Instituto
de Ciências Sociais da UM e do CECS assentaram em diferentes trilhos, tendo procurado
contribuir com desafios, conselhos, comentários e recomendações para com vista à
dissipação de algumas dúvidas.
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.
Programa completo: http://tinyurl.com/7kc5w46
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Tem por tema: “Mediatização jornalística no campo da saúde”
Número especial da revista “Comunicação e Sociedade” já disponível
Já está disponível o número especial da
revista “Comunicação e Sociedade”,
publicação que é editada pelo Centro de
Estudos de Comunicação e Sociedade
(CECS). Coordenada por Felisbela Lopes e
Teresa Ruão, tem por tema “Mediatização
jornalística no campo da saúde”.
Nesta obra, é destacado o papel do
jornalismo da saúde e da promoção da
saúde enquanto áreas complementares
no processo de disseminação de
informação essencial à tomada de decisão
dos cidadãos nessa matéria.
O campo da Comunicação na Saúde
desenvolveuse muito rapidamente nos
últimos vinte anos, um pouco por todo o
mundo. Os programas de promoção das
actividades das organizações de saúde,
públicas e privadas, intensificaramse. A
cobertura mediática sobre temas de
saúde alargouse e encontrou uma boa
receptividade numa sociedade
crescentemente medicalizada. Nas
universidades, o tema foi colhendo
interesse entre os investigadores das
Ciências da Comunicação. No contexto
das pesquisas em Comunicação, o campo
tem sido abordado de diferentes formas.
Há investigadores que estudam a
dimensão intrapessoal, outros optam
pelas relações interpessoais; há os que estudam os temas da comunicação de grupo,
enquanto outros salientam as perspectivas organizacionais e sociais. Em todos os casos,
procurase estudar a influência da comunicação humana na prestação de cuidados às
populações, no sentido da promoção da saúde pública. A Comunicação na Saúde é, pois,
um campo de pesquisa complexo e muito vasto.
Nesta obra, destacamos o papel do jornalismo da saúde e da promoção da saúde enquanto
áreas complementares no processo de disseminação de informação essencial à tomada de
decisão dos cidadãos nessa matéria. Por jornalismo de saúde entendemos todo o processo
de construção de noticiabilidade e de difusão de informação de actualidade e relevância
pública sobre temas integrados neste campo. A promoção da saúde compreende o
desenvolvimento e difusão de mensagens persuasivas dirigidas a públicos segmentados,
com vista a influenciar percepções, atitudes e comportamentos.
(in “Comunicação e saúde, dois campos em intersecção”, Teresa Ruão, Felisbela Lopes,
Sandra Marinho)
Ficha:
Número especial “Comunicação e Sociedade”
Mediatização jornalística no campo da saúde
Felisbela Lopes e Teresa Ruão (Coord.)
CECS  Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade
Húmus, 2012, 230 págs.
ISSN 16452089
Acesso ao índice completo:
http://tinyurl.com/82gj7vb
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Ebook “A Regulação dos Media na Europa dos 27”
Já está disponível o ebook “A Regulação dos Media na Europa dos 27”, da autoria de
Helena Sousa, Manuel Pinto, Felisbela
Lopes, Joaquim Fidalgo, Stanislaw
Jedrzejewski, Elsa Costa e Silva, Ana Melo
e Mariana Lameiras. A publicação foi
desenvolvida no âmbito do Projeto de
Investigação intitulado “A Regulação dos
Media em Portugal: o Caso da ERC”
(PTDC/CCICOM/104634/2008),
financiado pela Fundação para a Ciência e
Tecnologia (FCT).
“A Regulação dos Media na Europa dos
27” resulta de um exaustivo trabalho de
pesquisa sobre as entidades reguladoras
para a comunicação social dos países da
União Europeia e pretende traçar um
mapa dos modelos adotados, de modo a
possibilitar um melhor entendimento das
dinâmicas subjacentes ao modelo
conceptual da Entidade Reguladora para a
Comunicação Social (ERC).
Esta publicação surge da necessidade de
enquadrar o contexto regulador mediático
português numa perspetiva supra
nacional, partindo do princípio de que
compreendemos melhor o posicionamento
da Entidade Reguladora se a
compusermos num sentido mais lato,
como o da União Europeia.
A publicação (ISBN: 9789899724471) está disponível em acesso livre. O download
pode ser feito gratuitamente:
http://www.lasics.uminho.pt/ojs/index.php/regulacao_media_europa27
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Ebook “Cronologia da Actividade da ERC (20052011)”
Já está disponível o ebook “Cronologia
da Actividade da ERC (20052011)”, da
autoria de Helena Sousa, Manuel Pinto,
Felisbela Lopes, Joaquim Fidalgo,
Stanislaw Jedrzejewski, Elsa Costa e
Silva, Ana Melo e Mariana Lameiras. A
publicação foi desenvolvida no âmbito do
Projeto de Investigação intitulado “A
Regulação dos Media em Portugal: o Caso
da ERC” (PTDC/CCICOM/104634/2008),
financiado pela Fundação para a Ciência e
Tecnologia (FCT).
A “Cronologia da Actividade da ERC
(20052011)” compila e organiza, numa
linha temporal, acontecimentos que
marcaram a ação da ERC desde o ano da
sua criação, em 2005, até ao final de
2011. Esta cronologia abrange um
conjunto de acontecimentos que, sendo
relevantes para criar um conjunto de
pistas para a avaliação performativa da
ERC, retratam também o ambiente do
setor mediático. A construção da matéria
de publicação teve por base a pesquisa
documental online em sítios eletrónicos de
publicações como, por exemplo, o
“Público”, “Jornal de Notícias”,
“Meios&Publicidade” ou o próprio portal da
ERC.
A publicação (ISBN: 9789898600004) está disponível em acesso livre. O download
pode ser feito gratuitamente:
http://www.lasics.uminho.pt/ojs/index.php/crono_erc_2005_2011
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Ebook de Marta Noronha e Sousa: “A Narrativa na Encruzilhada: A Questão da
Fidelidade na Adaptação de Obras Literárias ao Cinema”
Está disponível o ebook “A Narrativa na Encruzilhada: A Questão da Fidelidade na
Adaptação de Obras Literárias ao Cinema”, da autoria de Marta Noronha e Sousa. A obra,
com prefácio de Nelson Zagalo, decorre do projecto de investigação no âmbito do Mestrado
em Ciências da Comunicação, na Universidade do Minho.
Este trabalho que aqui temos representa
então uma abordagem pura do campo
das ciências da comunicação aos media
da literatura e cinema. Aceitandoos
como artes, são também media, formas
de comunicação. São canais que
permitem que um indivíduo se expresse,
exteriorize o seu ser, e estenda o seu
pensamento à comunidade (McLuhan,
1963). O que a autora do estudo fez, foi
desenvolver um processo com base na
observação científica dos diferentes
media, relegando para segundo plano a
interpretação humanista das obras. Por
isso quando se discute aqui a fidelidade,
não se discute em termos meramente
estéticos, mas antes de mais em termos
quantitativos e qualitativos. A discussão é
suportada por evidências recolhidas das
experiências da sociedade, por oposição
a especulações sobre potenciais ideias
dos autores das obras.
Neste sentido este livro marca um
importante ponto nas ciências da
comunicação, no sentido em que
apresenta uma visão muito clara do modo
como a ciência pode e deve olhar para as
artes. Ao contrário das humanidades, a
comunicação não se limita a
interpretações de base filosófica e não
científica, sobre a mensagem, uma vez
que leva em conta o medium. Assim
como não teoriza sobre as intenções do autor e as potenciais leituras do receptor, mas
antes as estuda de modo objectivo, quantitativo e qualitativo.
(Nelson Zagalo, da Introdução)
Título: “A Narrativa na Encruzilhada: A Questão da Fidelidade na Adaptação de Obras
Literárias ao Cinema”
Autor: Marta Noronha e Sousa (2012)
Braga: Centro de Estudos em Comunicação e Sociedade, Universidade do Minho, Braga
ISBN 9789898600011
Download gratuito do ebook:
http://www.lasics.uminho.pt/ojs/index.php/narrativa_na_encruzilhada
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Segunda fase decorre de 21 agosto a 11 setembro
Candidaturas ao Curso de Doutoramento em Ciências da Comunicação
A segunda fase de candidaturas ao Curso de Doutoramento em Ciências da Comunicação
da Universidade do Minho para o ano lectivo 2012/2013 está aberta de 21 de agosto a 11
de setembro. O programa de formação avançada é desenvolvido, em conjunto, pelo
Departamento de Ciências da Comunicação e pelo Centro de Estudos de Comunicação e
Sociedade.
Atualmente com 110
alunosinscritos, 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

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 32, Junho'2012

Programa constitui uma colaboração entre UMinho e UAveiro
Candidaturas ao Curso de Doutoramento em Estudos Culturais: segunda fase
decorre de 16 de julho a 27 de agosto
A segunda fase de candidaturas ao 3º Curso Doutoral em Estudos Culturais decorre de 16
de julho a 27 de agosto. Este doutoramento constitui uma parceria entre a UMinho (CECS)
e a Universidade de Aveiro, sendoi 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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Segunda fase decorre decorre de 16 de julho a 27 de agosto
Mestrados em Ciências da Comunicação, Comunicação, Cidadania e Educação e
Comunicação, Arte e Cultura com candidaturas abertas
Decorre de 16 de julho a 27 de agosto a segundaa 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
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Decorre na UMinho, hoje e amanhã (2930 de junho)
Seminário internacional “Narrativas e memória social: abordagens teóricas e
metodológicas”
O Seminário internacional “Narrativas e memória
social: abordagens teóricas e metodológicas decorre
hoje e amanhã (dias 29 e 30 de Junho), no auditório do
Instituto de Educação, na Universidade do Minho, em
Braga. O seminário é organizado pela equipa do
projeto de investigação "Narrativas Identitárias e
Memória Social: a (re)construção da lusofonia em
contextos interculturais" (CECS/FCT).
James H. Liu (Centre for Applied Cross Cultural
Research, Victoria University of Wellington, Nova
Zelândia) é o keynote speaker da conferência de
abertura, abordando o tema “Towards a Global
Consciousness: Mixing Market and Organic Metaphors”.
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.
O seminário reúne 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 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.
Toda a informação sobre o seminário:
http://www.lasics.uminho.pt/internationalseminar2012/
Programa Complementar:
http://www.comunicacao.uminho.pt/upload/docs/32_narrativas e memoria social mail.pdf
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Realizase na Universidade do Minho (Braga), 46 de julho
4th CADDAD  Critical Approaches to Discourse Analysis across Disciplines
 Conferência internacional de análise do discurso e imagem realizase pela primeira vez
em Portugal e é a mais participada de sempre
A quarta edição da conferência “Critical Approaches to
Discourse Analysis across Disciplines” (CADAAD) realizase de
4 a 6 de julho na Universidade do Minho, em Braga. Esta
edição da conferência é a maior de sempre, com mais de 160
participantes de todos os continentes.
A conferência é organizada pelo Centro de Estudos
Comunicação e Sociedade (CECS) e o Centro de Investigação
em Ciências Sociais (CICS), ambos do Instituto de Ciências
Sociais da Universidade do Minho. Esta iniciativa académica
tem a colaboração de docentes, técnicos e alunos.
Neste congresso serão abordados temas como a linguagem e o jornalismo, a comunicação
de negócios, o discurso e a discriminação, o discurso político, o discurso sobre o ambiente,
a educação, a guerra e o terrorismo, o género e sexualidade e a identidade nos média e
noutras instituições.
O CADAAD é um projeto que existe desde 2006 e, para além das conferências bianuais,
dispõe de uma revista científica online, o CADAAD Journal, que serve como plataforma
interdisciplinar para a investigação da análise do discurso. O CADAAD é dirigido por
Christopher Hart, professor da Universidade de Northumbria no Reino Unido, que também
estará presente na conferência em Braga.
Contactos:
Chris Hart  christopher.hart@northumbria.ac.uk
Maria Zara Simões Pinto Coelho (Coordenadora da Comissão Organizadora Local) 
zara@ics.uminho.pt
Mais informações:
http://cadaad2012.wix.com/bragaportugal
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Realizase nos dias 9 e 10 de julho (ICSUMinho, Braga)
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 é organizada
conjuntamente pelo CECS e pelo CICS (ambos
da UMinho) e conta com o apoio da Associação
Portuguesa de Estudos do Tempo e Sociedade
e do Núcleo de Estudantes do Curso de
Sociologia das Organizações, e decorrerá na
Sala de Atos do Instituto de Ciências Sociais
(UMinho).
Participam como convidados Barbara Adam
(Universidade de Cardiff), Moisés de Lemos
Martins (Universidade do Minho), Paula Cristina
Martins (Universidade do Minho), José
Bragança de Miranda (Universidade de Lisboa), Manuel Curado (Universidade do Minho),
Manuel da Silva e Costa (Universidade Lusíada e Centro de Investigação em Ciências
Sociais), Monica Franch (Universidade de S. Paulo), Rafael Marques (Universidade Técnica
de Lisboa) e Judite Zamith Cruz (Universidade do Minho).
As inscrições encontramse abertas até ao dia 8 de julho.
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
Toda a informação está disponível em: www.lasics.uminho.pt/tempossociais
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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
Cartaz do seminário:
http://www.comunicacao.uminho.pt/upload/docs/cartaz_genfocolisboa.pdf
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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No Laboratório de Criação Digital (Guimarães Capital Europeia da Cultura)
‘engagePress’: nova editora apresentada a 21 de julho
No próximo dia 21 de junho de 2012, pelas
21h00, será oficialmente lançada a nova editora
‘engagePress’. A iniciativa decorrerá no
Laboratório de Criação Digital, no âmbito da
Guimarães Capital Europeia da Cultura, por
Heitor Alvelos que falará sobre as questões da
Publicação Aberta e os discursos Arte+Ciência.
Na oportunidade, serão lançados os primeiros
dois livros no formato PDF e iPad: “Jogar com
Histórias de Damas” (Raquel Pinto) e “Contos e
Jogos” (Liliana Rocha).
‘engagePress’ é a editora, do ‘engageLab’,
afiliado no Centro de Estudos de Comunicação e
Sociedade e no Centro de Algoritimi da
Universidade do Minho. É objetivo do
‘engagePress’ editar informações relevantes para a comunidade de investigação; transferir
o trabalho académico mais excitante no campo de tecnologias criativas para a sociedade; e
apoiar a cultura de participação criativa na disseminação do conhecimento.
Toda a informação: http://press.engagelab.org/
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Seminário internacional “O acontecimento mediático”
Teve lugar no dia 28 de junho
(15h00), na Sala de Atos do Instituto
de Ciências Sociais, na Universidade
do Minho (Braga), um seminário
internacional sobre “O acontecimento
mediático”.
Esta iniciativa, promovida pelo CECS
Centro de Estudos de Comunicação e
Sociedade, contou com a presença de
três convidados: Angie Biondi, Elton
Antunes e Bruno Leal (todos da
Universidade Federal de Minas Gerais,
Brasil) e foi moderado pelo diretor do
CECS, Moisés de Lemos Martins.
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Carlos Fino falou sobre “O valor da informação e da imagem na era dos média
digitais”
O jornalista Carlos Fino foi o convidado
especial da cerimónia de encerramento
do ano letivo dos mestrados em Ciências
da Comunicação da Universidade do
Minho, que teve lugar no Instituto de
Ciências Sociais (Braga), no dia 26 de
junho, proferindo uma palestra sobre “O
valor da informação e da imagem na era
dos média digitais”.
Carlos Fino foi jornalista da RTP durante
vários anos, órgão para o qual trabalhou
nomeadamente como correspondente de
Moscovo. Foi também apresentador do
Telejornal da televisão pública nos anos
1980 e do Jornal 2 (RTP2) já nos anos
2000. Nos últimos oito anos, foi
conselheiro de imprensa da embaixada
de Portugal em Brasília (Brasil).
Para além da vasta experiência de
jornalista (em vários jornais nacionais,
numa agência noticiosa soviética e na TV
pública) e de assessor de imprensa,
Carlos Fino é também autor do livro “A
Guerra em Directo”, um relato dos dias e das horas mais dramáticas que viveu como
jornalista em três palcos de guerra, no Afeganistão, em Israel e no Iraque.
Esta iniciativa foi organizada especialmente para os estudantes do Mestrado em Ciências
da Comunicação, mas também foi aberta a todos os alunos dos cursos de comunicação.
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Carmen Marta Lazo orientou seminário sobre ‘Relaciones y mediaciones de los
niños y jóvenes con los medios en la Sociedad Digital’
Carmen Marta Lazo orientou, no 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”. A
iniciativa contou, também, com a
apresentação do projeto de doutoramento
de Letícia Porto Pedrosa, que está a
desenvolver, nesta altura, em articulação
com o CECS.
Na oportunidade, Leticia Porto Pedrosa
(Departamento de Sociología VI, Facultad
Ciencias Información, Universidad
Complutense de Madrid) que 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”, também apresentou a sua investigação.
Carmen Marta Lazo é Professora de Comunicação Audiovisual e Publicidade da
Universidade de Zaragoza, Espanha, e Membro do Grupo de Investigação em
Educomunicação e esteve na Universidade do Minho no âmbito do Programa de Mobilidade
Docente Erasmus.
A sessão realizouse no âmbito do Seminário Permanente em Educação para os Media
(CECS) e do Mestrado em Comunicação, Cidadania e Educação e foi aberta ao público em
geral.
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GT Publicidade e Comunicação da SOPCOM
V Jornadas de Publicidade 2012: call for papers aberta até 21 de julho
Está aberta até ao próximo dia 21 de julho a chamada de
comunicações para as V Jornadas de Publicidade 2012. Esta
iniciativa, que tem lugar a 28 de Novembro, na Aula Magna
da Faculdade de Filosofia da Universidade Católica (Braga),
tem por tema “Publicidade, públicos e redes de influência na
atualidade digital”.
Comissão Organizadora:
Luísa Magalhães, Ana Paula Pinto, Maria José Lopes, Maria Helena Palhinha e Maria Helena
Gonçalves (todas da UCP).
Comissão Científica:
Helena Pires (CECSUMinho), Eduardo Camilo (UBI), Jorge Veríssimo (ESCS), Paulo
Cardoso (UFP), Antía López (USC) e Victoria Tur (UAlicante).
Conferencistas Plenários:
Enrique Castelló (USC), Manuela Botelho (APAN) e Susana de Carvalho (JWT).
Submissão de resumos e datas importantes:
Os interessados poderão submeter os seus resumos para apreciação pela Comissão
Científica, até 21 de Julho de 2012, para o seguinte endereço eletrónico:
luisapmagalhaes@gmail.com
Notificação de aceitação / recusa – até 21 de Setembro de 2012
Data das Jornadas – 28 de Novembro de 2012
Toda a informação:
http://www.wix.com/65anosfacfil/vjornadasdapublicidade
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Da responsabilidade do GT de Jovens Investigadores da SOPCOM
Revista Comunicando: call for papers prorrogada até 30 de julho
O prazo da call for papers relativa à revista “Comunicando” (ISSN: 21824037) foi
prorrogado até 30 de julho. Tratase do primeiro número da publicação,
daresponsabilidade do GT
de Jovens Investigadores
da SOPCOM (Associação
Portuguesa de Ciências da
Comunicação). O tema da
call versa “os novos
caminhos da comunicação”.
A revista, que deverá sair em Dezembro de 2012, possui carácter científico e académico,
sendo dedicada, preferencialmente, à área das Ciências da Comunicação e Humanidades.
Mais informações:
http://www.revistacomunicando.sopcom.pt
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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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Anabela Carvalho
Publicação
Oels, A. & Carvalho, A. (2012) ‘Wer hat Angst vor “Klimaflüchtlingen”? Wie die mediale und
politische Konstruktion des Klimawandels den politischen Handlungsspielraum strukturiert’
in I. Neverla & M. Schäfer (Hrsg.), Das MedienKlima: Fragen und Befunde der
kommunikationswissenschaftlichen Klimaforschung, pp. 253276, n.p.: Springer VS
Arguição de provas académicas
Arguente de ‘trabalho de projecto’ de Mestrado em Jornalismo da Universidade Nova de
Lisboa de Iola Ribeiro Campos, intitulada ‘Jornalismo especializado na transição do papel
para o online: O caso dos jornalistas de ambiente em Portugal' (18 Junho 2012).
Media
Entrevista à produtora "Farol de Ideias" para o programa "Nativos Digitais" (sobre os media
e o ambiente), emissão a 19 Junho 2012.
Carla Cerqueira
Organizou o simpósio "Old and new sexisms in media: discourses in transformation" na XI
Conferência Internacional sobre Representações Sociais "As representações Sociais em
Sociedades em Mudança"  25 a 29 junho 2012 (Universidade de Évora), no dia 25 de
junho.
Carla Cerqueira; Sara Magalhães & Rosa Cabecinhas
Comunicação: "Repackaging journalistic discourses: an analysis of gender representations
in Portuguese newsmagazines", na XI Conferência Internacional sobre Representações
Sociais "As representações Sociais em Sociedades em Mudança"  25 a 29 junho 2012
(Universidade de Évora), no dia 25 de junho.
Celestino Joanguete
Participou e apresentou o tema “Parcerias InterUniversitárias nas Pesquisas e Extensão”,
no I Seminário de Extensão Universitária e Desenvolvimento Comunitário, organizado pela
Fundação Malonda e Delegação da Universidade Pedagógica de Moçambique , em Lichinga
Moçambique (26 de maio).
Inês Amaral
Orientação das formações “Iniciação à Internet” e “Iniciação às Redes Sociais” (18 e 22 de
Junho, respectivamente) leccionadas na Associação Nacional de Apoio ao Idoso, com
estudantes do Instituto Superior Miguel Torga, no âmbito do Ano Europeu do
Envelhecimento Activo e da Solidariedade entre Gerações.
Comunicação
“Representações Sociais da Velhice”, em coautoria com Fernanda Daniel e Anna Antunes
(ambas do Instituto Superior Miguel Torga) na 11ª Conferência Internacional de
Representações Sociais, de 25 a 29 de Junho em Évora, subordinada ao tema “As
Representações Sociais em Sociedades em Mudança”.
Workshop sobre “Introdução à Análise de Redes Sociais com Gephi” no Seminário
Internacional sobre “Narrativas e Memória Social”, no dia 30 de Junho, na Universidade do
Minho.
Lurdes Macedo
Membro da comissão organizadora do Dia de Publicidade de Relações Públicas na Escola
Superior de Educação do Instituto Politécnico de Viseu (14 de Junho);
Apresentou a comunicação "Falar, pensar e sentir em língua portuguesa: reconfigurações
do espaço lusófono na sociedade em rede" nas Jornadas dos Doutorandos em Ciências da
Comunicação e em Estudos Culturais da Universidade do Minho (15 de Junho).
Madalena Oliveira
Proferiu, como keynote speaker, no Congresso Radio & Society II (University Marii Curie
Sklodowskiej), na Polónia, a comunicação intitulada “Sounds and Identity: the role of radio
in community building” (5 de junho).
Mariana Bernardo, Carla Cerqueira & Rosa Cabecinhas
Comunicação
“Análise crítica das capas das revistas generalistas portuguesas: resistência ou reprodução
dos significados associados ao género?”, no VII Congresso Português de Sociologia
"Sociedade, crise e reconfigurações", Faculdade de Letras  Universidade do Porto (21
junho).

Patrícia Silveira
Participação na 11ª Conferência Internacional de Representações Sociais, com a
comunicação intitulada “Representações das Crianças sobre as Notícias: experiência com
uma turma do 4º ano, 1º ciclo”, realizada em Évora, entre os dias 25 e 29 de Junho;
Participação na 1ª edição das Jornadas de Doutoramento em Ciências da Comunicação e
Estudos Culturais, com o tema “Representações das Crianças sobre a Atualidade: caminhos
que se cruzam entre a leitura do mundo e a informação noticiosa”, realizada na
Universidade do Minho, nos dias 14 e 15 de Junho.
Sara I. Magalhães, Carla Cerqueira & Conceição Nogueira
Comunicação
"Social representations and (hetero)normalisation in Portuguese newsmagazines", na XI
Conferência Internacional sobre Representações Sociais "As representações Sociais em
Sociedades em Mudança"  25 a 29 junho 2012 (Universidade de Évora), no dia 25 de
junho.
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