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Órgão passou a ter a presença de dois investigadores do CECS
Manuel Pinto eleito para o 'International Council' da IAMCR
Manuel Pinto, investigador do CECS e professor do
Departamento de Ciências da Comunicação da UMinho, foi
eleito para o 'International Council' da IAMCR (International
Association for Media and Communication Research),
durante os trabalhos da conferência de 2012, que
decorreram em Durban (África do Sul), entre os dias 15 e
19 de julho. Manuel Pinto juntase, assim, a Helena Sousa
(também investigadora e directoraadjunta do CECS), que
já integrava aquele órgão na qualidade de coordenadora de
secção. Janet Wasko foi eleita para a presidência do
'Executive Board'.
Mais >

Carla Cerqueira: nova doutora em Ciências da Comunicação
Carla Cerqueira, investigadora do CECS, é a mais recente
doutora em Ciências da Comunicação. Defendeu as suas
provas na Universidade do Minho, no dia 6 de Julho, tendo
sido aprovada por unanimidade pelo respetivo júri.
Mais >

Anuário Internacional de Comunicação Lusófona: conteúdos integrais disponíveis
gratuitamente online
Já estão disponíveis online as edições de 2007 a 2011 do
Anuário Internacional de Comunicação Lusófona. As
publicações, editadas pelo CECS, podem ser descarregadas
gratuitamente na plataforma LASICS, da Universidade do
Minho. São várias temáticas abordadas nestes anuários,
como a ‘Lusofonia e CulturaMundo’, a ‘Lusofonia e
Sociedade em Rede’, a ‘Memória Social e Dinâmicas
Identitárias’, a ‘Comunicação e Cidadania no Espaço
Lusófono’ e ‘Os Media no Espaço Lusófono’.

Mais >

Primeiro número exclusivamente online
Revista nº 21 “Comunicação e Sociedade”, já disponível
Já está disponível a revista “Comunicação e Sociedade” nº
21 do CECSCentro de Estudos de Comunicação e
Sociedade (UMinho). Tratase do primeiro número da
publicação em suporte exclusivamente online e é dedicado
ao tema “Género e Heterossexualidade  Discursos e
Imagens na Publicidade e nos Media”. A coordenação do
volume pertence a Zara PintoCoelho e a Silvana Mota
Ribeiro, ambas investigadoras do CECS.

Mais >

Através do CECS
ICS integra Protocolo BoschUMinho
O Instituto de Ciências Sociais, através do CECS, é uma das
escolas envolvidas no acordo de parceria que foi assinado
entre a Universidade do Minho e a Bosch Car Multimedia
Portugal, SA, no dia 4 de julho, em que esteve presente o
primeiroministro, Pedro Passos Coelho. O protocolo prevê
a criação de um Centro de Inovação e Desenvolvimento
Tecnológico (I&DT), compreende um investimento de 15
milhões de euros, nos próximos cinco anos, e é considerado
pelo Governo de interesse estratégico nacional.
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 até 27 de agosto
A segunda fase de candidaturas ao 3º Curso Doutoral em
Estudos Culturais decorre até ao próximo dia 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 até 27 de agosto
Mestrados em Ciências da Comunicação, Comunicação, Cidadania e Educação e
Comunicação, Arte e Cultura com candidaturas abertas
Decorre até ao próximo dia 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 >

I Congresso de Tecnologias de Informação e Comunicação (Moçambique)
O I Congresso de Tecnologias de Informação e Comunicação, que se realizou nos dias 24 e
25 de Julho em Maputo (Moçambique), foi organizado pelo Centro de Investigação em

Economia e Sociedade do Instituto Superior Monitor
(Maputo), em parceria com o CECS. O evento, que
envolveu vários investigadores do CECS, foi subordinado ao
tema “As Tecnologias de Informação e Comunicação e as
Novas Dinâmicas Sociais”.
Mais >

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

Seminário “Os tempos sociais e o mundo contemporâneo – um debate para as
Ciências Sociais e Humanidades”
Realizouse 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 foi
organizada conjuntamente pelo CECS e pelo CICS (dois
centros de investigação da UMinho), contou com o apoio da
Associação Portuguesa de Estudos do Tempo e Sociedade e
do Núcleo de Estudantes do Curso de Sociologia das
Organizações, e decorreu na Sala de Atos do Instituto de
Ciências Sociais (UMinho).
Mais >

4ª Conferência Internacional “Critical Approaches to Discourse Analysis across
Disciplines” (CADAAD)
A quarta edição da conferência "Critical Approaches to
Discourse Analysis across Disciplines" (CADAAD) realizou
se na Universidade do Minho (Braga) de 4 a 6 de Julho. Esta
edição da conferência foi a maior de sempre, com mais de
160 participantes de todos os continentes.
Foi organizada pelo Centro de Estudos Comunicação e
Sociedade (CECS) e o Centro de Investigação em Ciências
Sociais (CICS), e teve a colaboração de docentes, técnicos
e alunos.
Mais >

Seminário internacional “Narratives and Social Memory: theoretical and
methodological approaches”
O Seminário internacional “Narrativas e memória social:
abordagens teóricas e metodológicas” decorreu nos dias 29
e 30 de junho, no auditório do Instituto de Educação, na
Universidade do Minho, em Braga. O seminário foi
organizado pela equipa do projeto de investigação
“Narrativas Identitárias e Memória Social: a (re)construção
da lusofonia em contextos interculturais” (CECS
UMinho/FCT).
Mais >

Tem o CECS afiliado
‘engagePress’: nova editora apresentada
Foi apresentada oficialmente a editora ‘engagePress’, que
tem o CECS afiliado, numa iniciativa que decorreu no
Laboratório de Criação Digital, no âmbito da Guimarães
Capital Europeia da Cultura. Na oportunidade, Heitor Alvelos
falou sobre as questões da Publicação Aberta e os discursos
Arte+Ciência e foram lançados os primeiros dois livros no

formato PDF e iPad: “Jogar com Histórias de Damas” (Raquel Pinto) e “Contos e Jogos”
(Liliana Rocha).
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: Ana Melo, Anabela
Carvalho, Carla Cerqueira, Celestino Joanguete, Fábio Ribeiro, Inês Amaral, Isabel Macedo,
Lurdes Macedo, Madalena Oliveira, Manuel Pinto, Mariana Lameiras, Patrícia Silveira, Paula
Lobo, Rosa Cabecinhas e Valentina Valente.
Mais >

Revistas de Comunicação
Prosseguimos a publicação de revistas ligadas às Ciências
da Comunicação. Em destaque nesta edição da newsletter
estão as seguintes publicações:
 Communication
 Necsus  European Journal of Media Studies
 PIxelBit  Revista de Medios y Educación
 Transformations

Ficha Técnica:
Director: Moisés de Lemos Martins
Directoradjunto: Helena Sousa e Madalena Oliveira
Editorexecutivo: Vítor de Sousa
Colaboram neste número: Carla Cerqueira, Emília Araújo, Lília Abadia, Luís António
Santos, Mariana Bernardo, Nelson Zagalo, Ricardina Magalhães, Rosa Cabecinhas, Teresa
Ruão 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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Órgão passou a ter a presença de dois investigadores do CECS
Manuel Pinto eleito para o 'International Council' da IAMCR
Manuel Pinto, investigador do CECS e professor do
Departamento de Ciências da Comunicação da
UMinho, foi eleito para o 'International Council' da
IAMCR (International Association for Media and
Communication Research), durante os trabalhos da
conferência de 2012, que decorreram em Durban
(África do Sul), entre os dias 15 e 19 de julho. Manuel
Pinto juntase, assim, a Helena Sousa (também
investigadora e directoraadjunta do CECS), que já
integrava aquele órgão na qualidade de coordenadora
de secção. Janet Wasko foi eleita para a presidência
do 'Executive Board'.
A tomada de posse dos novos órgãos da IAMCR teve
lugar no dia 19 de julho, depois da realização da
Assembleia Geral daquela instituição.
A IAMCR é a maior organização internacional de
investigação sobre média e comunicação
Mais informações: http://iamcr.org/elections2012/915election

"Correio do Minho" (19 de julho), página 5
IAMCR elege investigador da Universidade do Minho
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Carla Cerqueira: nova doutora em Ciências da Comunicação
Carla Cerqueira, investigadora do CECS, é a
mais recente doutora em Ciências da
Comunicação. Defendeu as suas provas na
Universidade do Minho, no dia 6 de Julho, tendo
sido aprovada por unanimidade pelo respetivo
júri.
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 foi presidido pelo representante do reitor da UMinho, tendo sido 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.
Ler resumo da tese:
http://www.cecs.uminho.pt/32_doutoramento_carla_cerqueira.htm
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Anuário Internacional de Comunicação Lusófona: conteúdos integrais disponíveis
gratuitamente online
Já estão disponíveis online as edições de 2007 a 2011 do Anuário Internacional de
Comunicação Lusófona. As publicações, editadas pelo CECS, podem ser descarregadas
gratuitamente na plataforma LASICS, da Universidade do Minho. São várias temáticas
abordadas nestes anuários, como a ‘Lusofonia e CulturaMundo’, a ‘Lusofonia e Sociedade
em Rede’, a ‘Memória Social e Dinâmicas Identitárias’, a ‘Comunicação e Cidadania no
Espaço Lusófono’ e ‘Os Media no Espaço Lusófono’.
Link geral de acesso ao Anuário Internacional de Comunicação Lusófona:
http://www.lasics.uminho.pt/ojs/index.php/anuario
Acesso às edições por ano:
2011: Lusofonia e CulturaMundo
Moisés de Lemos Martins, Rosa Cabecinhas e Lurdes Macedo (eds.)
2012
CECS/Grácio Editor
http://www.lasics.uminho.pt/ojs/index.php/anuario/issue/view/66

2010: Lusofonia e Sociedade em Rede
Moisés de Lemos Martins, Rosa Cabecinhas e
Lurdes Macedo (eds.)
2011
CECS/Grácio Editor

http://www.lasics.uminho.pt/ojs/index.php/anuario/issue/view/65

2009: Memória Social e Dinâmicas Identitárias
Moisés de Lemos Martins e Rosa Cabecinhas (Eds.)
2010
CECS/Grácio Editor
http://www.lasics.uminho.pt/ojs/index.php/anuario/issue/view/64

2008: Comunicação e Cidadania no
Espaço Lusófono
Moisés Martins (dir.), Helena Sousa, Sandra Marinho & Rui Passos Rocha (coord.)
2009
CECS/Pé de Página
http://www.lasics.uminho.pt/ojs/index.php/anuario/issue/view/63

2007: Os Media no Espaço Lusófono
Moisés L. Martins (dir.), Helena Sousa &
Sandra Marinho (coord.)
2008
CECS/Campo das Letras

http://www.lasics.uminho.pt/ojs/index.php/anuario/issue/view/62
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Primeiro número exclusivamente online
Revista nº 21 “Comunicação e Sociedade”, já disponível
Já está disponível a revista “Comunicação e Sociedade” nº 21 do CECSCentro de Estudos
de Comunicação e Sociedade(UMinho). Tratase do primeiro número da publicação em
suporte exclusivamente online e é dedicado
ao tema “Género e Heterossexualidade 
Discursos e Imagens na Publicidade e nos
Media”. A coordenação do volume pertence
a Zara PintoCoelho e a Silvana Mota
Ribeiro, ambas investigadoras do CECS.
“O presente número da revista
Comunicação e Sociedade é dedicado ao
tema Género e heterossexualidade:
discursos e imagens na publicidade e nos
media. Na sua origem está um projecto de
investigação com a mesma designação,
associado ao CECS, onde durante cinco
anos as editoras deste número exploraram
os temas nos contextos de revistas
femininas e do discurso noticioso da
imprensa escrita de informação geral.
Tratase do primeiro volume dedicado ao
assunto na linha de investigação
“Linguagem e Interacção Social” e na
colecção do CECS.
(…)
O número reúne um conjunto de textos em
que são abordadas problemáticas relativas
aos discursos, representações e
estereótipos da feminilidade, da
masculinidade e da heterossexualidade nos
média (TV, cinema, jornalismo) e na
publicidade (revistas femininas e
masculinas), e mostram a complexidade e instabilidade por que são atravessadas em
diferentes contextos”.
(extraído de ‘Nota introdutória  Do uno e múltiplo: as aporias do nosso
desassossego’, Zara PintoCoelho e Silvana MotaRibeiro)
Download gratuito da revista 21 “Comunicação e Sociedade”:
http://www.lasics.uminho.pt/ojs/index.php/comsoc/issue/view/61cS21

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 33, Julho'2012

Através do CECS
ICS integra Protocolo BoschUMinho
O Instituto de Ciências Sociais, através do CECS, é uma das escolas envolvidas no acordo
de parceria que foi assinado entre a Universidade do Minho e a Bosch Car Multimedia
Portugal, SA, no dia 4 de julho, em que esteve presente o primeiroministro, Pedro Passos
Coelho. O protocolo prevê a criação de um Centro de Inovação e Desenvolvimento
Tecnológico (I&DT), compreende um investimento de 15milhões de euros, nos próximos
cinco anos, e é considerado pelo Governo de interesse estratégico nacional.
A parceria envolve 90 investigadores e docentes da
UMinho, alocados à produção deconhecimento
científico e à aquisição de novas tecnologias. E
pretende reforçar a ligação da Universidade ao
mundo empresarial, promovendo a sua
sustentabilidade e impacto na economia.
O ICS toma parte neste projeto através de um
convite dirigido à Presidência e a uma das suas
unidades de investigação, o CECSCentro de Estudos
de Comunicação e Sociedade (por via dos seus ex
alunos que são, atualmente, quadros da Bosch).
Caberá ao CECS a responsabilidade pelo
desenvolvimento de estudos na sua área de
especialidade.
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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 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
Candidaturas ao Curso de Doutoramento em Estudos Culturais: segunda fase
decorre até 27 de agosto
A segunda fase de candidaturas ao 3º Curso Doutoral em Estudos Culturais decorre até ao
próximo dia 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 até 27 de agosto
Mestrados em Ciências da Comunicação, Comunicação, Cidadania e Educação e
Comunicação, Arte e Cultura com candidaturas abertas
Decorre até ao próximo dia 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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Decorreu em Maputo (Moçambique) nos dias 24 e 25 de julho
I Congresso de Tecnologias de Informação e Comunicação
O I Congresso de Tecnologias de Informação e Comunicação, que se realizou nos dias 24 e
25 de Julho, foi organizado pelo Centro de Investigação em Economia e Sociedade do
Instituto Superior Monitor (Maputo), em parceria com o CECS. O evento, que envolveu vários
investigadores do CECS, foi subordinado ao tema “As Tecnologias de Informação e
Comunicação e as Novas Dinâmicas Sociais”.
O primeiro dia do congresso contou com diversos oradores convidados, nomeadamente os
professores Moisés Martins da
UMinho (“Globalização, Redes
sóciotécnicas e Diálogo
Cultural”), Patrício Langa
(“Artefactos tecnológicos e a
morfologia do protesto social:
reflexões metodológicas”) e
Joseph Straubhaar da
Universidade de Texas (“Global
Híbrido, ou multinivelado: o
papel das tecnologias de informação à distância na (re)estruturação e (re)criação de
identidades”).
O segundo dia foi estruturado em torno de grupos de trabalho. O primeiro grupo de trabalho
teve como tema “Tecnologias de informação, conteúdos educativos e construção de redes
sociais” e contou com a participação de Ouri Pota, da Rádio Moçambique (“O uso das redes
sociais para divulgação de conteúdos culturais”, de Sara Pereira do CECS (“O programa ‘um
computador por criança’ em Portugal: potencialidades e fraquezas na criação de dinâmicas
escolares e de aprendizagem” e de Madalena Oliveira do CECS (“Sons e identidade: o papel
da rádio na construção de redes sociais”).
Sob o tema “Produção de conteúdos e recriação de identidades no ciberespaço”, o segundo
grupo de trabalho teve a participação de Vânia Pedro, do Instituto Superior de Artes e
Cultura (“As dinâmicas de produção de conteúdo na blogosfera moçambicana”), de Lurdes
Macedo, do CECS (“Recriação de identidades na blogosfera: Brasil, Moçambique e Portugal
em perspectiva”) e de Isabel Macedo do CECS (“Imagens e Representações da História no
Ciberespaço: estudos de caso no Brasil, Moçambique e Portugal”).
Finalmente, o terceiro grupo de trabalho teve como tema “Tecnologias de Informação,
transformações económicas e mudança social” e contou com Rosa Cabecinhas, do CECS
(“Migrações, mudança social e os (novos) media”), com Tânia Uamusse, do CIES (“A aposta
do ensino à distância como estratégia competitiva no mercado de ensino superior”) e com
João Feijó, do CIES (“Ensino Superior, condições de aprendizagem e mudança social”).
Paralelamente ao evento decorreram outras actividades culturais, como uma feira do livro na
varanda do Instituto Superior Monitor, conversas sobre livros e momentos musicais.
O evento teve uma forte cobertura mediática (por parte das televisões TVM, STV e Miramar,
bem como da Rádio Moçambique e Rádio Cidade) e todas as dinâmicas inerentes ao
congresso aparecem documentadas no facebook.
As actas do congresso serão publicadas, numa edição online coordenada pelo Centro de
Investigação em Economia e Sociedade, do Instituto Superior Monitor.
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Seminário “Género e feminismos nos media: territórios em (re)definição”
Realizouse no passado dia 14 julho, no Centro de
Cultura e Intervenção Feminista (CCIF) em Lisboa, o
seminário “Género e feminismos nos media:
territórios em (re)definição”. Este evento surgiu no
quadro do projeto “O género em foco:
representações sociais nas revistas portuguesas de informação generalista” (FCT
CECS/UMinho) http://www.lasics.uminho.pt/genfoc/.
O seminário teve início com a conferência "Preocupações nítidas, políticas desfocadas:
ajustando a lente em ‘as mulheres e os media'", que foi realizada por Maria João
Silveirinha, consultora do projeto. Seguidamente, a equipa do projeto “O género em foco:
representações sociais nas revistas portuguesas de informação generalista” apresentou as
principais linhas caracterizadoras da sua investigação, bem como os principais resultados
alcançados até ao momento. Esta comunicação teve como tema “O quotidiano pelos olhos
dos media: representações de género nas revistas de informação portuguesas”.
Liesbet van Zoonen, que é também consultora deste projeto, apresentou a conferência de
encerramento, intitulada "The rise and fall of online feminism", onde apresentou dados de
diversos estudos que realizou sobre as dinâmicas de género na esfera online.
Este seminário pretendeu contribuir para a discussão crítica sobre as representações de
género nos media, reconhecendo a complexidade destas questões. O evento permitiu a
reflexão sobre o panorama mediático atual, a nível nacional e internacional. Foi a
oportunidade para o encontro de diversos investigadores da área, para o intercâmbio de
ideias e discussão de investigações e ações futuras.
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Seminário “Os tempos sociais e o mundo contemporâneo – um debate para as
Ciências Sociais e Humanidades”
Realizouse 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 foi organizada conjuntamente pelo CECS
e pelo CICS (dois centros de investigação da
UMinho), contou com o apoio da Associação
Portuguesa de Estudos do Tempo e Sociedade e do
Núcleo de Estudantes do Curso de Sociologia das
Organizações, e decorreu na Sala de Atos do Instituto de Ciências Sociais (UMinho).
Participaram como convidados Barbara Adam (Universidade de Cardiff), Moisés de Lemos
Martins (UMinho), Paula Cristina Martins (UMinho), José Bragança de Miranda (Universidade
de Lisboa), Manuel Curado (UMinho), Manuel da Silva e Costa (Universidade Lusíada e
Centro de Investigação em Ciências Sociais), Monica Franch (Universidade Federal da
Paraíba), Rafael Marques (Universidade Técnica de Lisboa), e Judite Zamith Cruz (UMinho).
Toda a informação disponível em:
www.lasics.uminho.pt/tempossociais
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4ª Conferência Internacional “Critical Approaches to Discourse Analysis across
Disciplines” (CADAAD)
A quarta edição da conferência "Critical Approaches to
Discourse Analysis across Disciplines" (CADAAD) realizouse
na Universidade do Minho (Braga) de 4 a 6 de Julho. Esta
edição da conferência foi a maior de sempre, com mais de
160 participantes de todos os continentes.
A conferência foi 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
teve a colaboração de docentes, técnicos e alunos.
Foram 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.
Programa:
http://www.comunicacao.uminho.pt/upload/docs/caddad_Global_Program.pdf
Programa Social:
http://www.comunicacao.uminho.pt/upload/docs/caddad_Social_Programme.pdf
Site da conferência:
http://cadaad2012.wix.com/bragaportugal
Fotos:
www.flickr.com/photos/cadaad2012
e
http://tinyurl.com/ctrrmln
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Seminário internacional "Narratives and Social Memory: theoretical and
methodological approaches"
O seminário internacional “Narratives and Social Memory: theoretical and methodological
approaches” decorreu na Universidade do Minho nos dias 29 e 30 de Junho. Este seminário
foi organizado pela equipa de investigação do projeto “Narrativas identitárias e memoria
social: a (re)construção da lusofonia em contextos interculturais” e pelo Centro de Estudos
de Comunicação e Sociedade.
O evento contou com a participação de investigadores
de mais de 20 países, destacandose África do Sul,
Austrália, Brasil, Coreia do Sul, Estados Unidos,
Hungria, Nova Zelândia, Portugal, Reino Unido, Sérvia
e Tailândia. A parte científica do seminário decorreu
em dois dias de programação intensa, nos quais foram
56 comunicações e 12 posters. Para além disto foram
oferecidos quatro workshops sobre softwares de
análise de dados qualitativos (Nooj, Nvivo, Gephi e
Alceste).
O programa social foi composto pela exibição e debate
de quatro documentários e uma performance teatral. A
colaboração da Casa do Professor e do Museu de
Arqueologia D. Diogo de Sousa permitiram um maior
envolvimento da sociedade em geral nestas
actividades.
O seminário alcançou o seu objectivo de criar um espaço de debate franco e participativo,
culminando na criação de uma rede de colaboração interdisciplinar.
FLICKR:
http://www.flickr.com/photos/nims2012/
FACEBOOK:
http://www.facebook.com/nims.cecs
BLOG:
http://nims2012.wordpress.com/
SITE DO SEMINÁRIO:
http://www.lasics.uminho.pt/internationalseminar2012/?page_id=562
Neste momento, encontrase aberto o período de submissão dos textos completos para os
autores que apresentaram os seus trabalhos no seminário. O período de submissões
termina no dia 3 de Setembro.
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Tem o CECS afiliado
‘engagePress’: nova editora apresentada
Foi apresentada oficialmente a editora ‘engagePress’. Numa
iniciativa que decorreu no Laboratório de Criação Digital, no âmbito
da Guimarães Capital Europeia da Cultura. Na oportunidade, Heitor
Alvelos falou sobre as questões da Publicação Aberta e os discursos
Arte+Ciência e foram 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’, afiliada 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 em “Virtual Illusion” (Nelson Zagalo):
http://virtualillusion.blogspot.pt/2012/07/engagepressinvestigacaoearte.html
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Ana Melo
Participação na IAMCR 2012, de 15 a 19 de Julho, na University of KwaZuluNatal, Howard
College, em Durban, com a a apresentação, a 16 de Julho, da comunicação “Subvertising
as participation: reflections on digital consumercitizen activism”, integrada na
“Participatory Communication Research Section”.
Moderação, no dia 19 de Julho, do painel de comunicações: “Getting the Message Out:
Advertising/Branding and Crisis Communication”, no âmbito da “Emergent Scholars
Network”.
Anabela Carvalho
Comunicação
Carvalho, A. (2012) ‘Os media e as boas práticas na comunicação sobre alterações
climáticas’, comunicação por convite no seminário ‘Turismo, Ordenamento Território,
Biodiversidade e Energia no contexto das Alterações Climáticas’, organizado pela Comissão
Nacional da UNESCO, Cruz Vermelha Portuguesa, Vila de Porto de Mós e Faculdade de
Ciências da Universidade de Lisboa, com o alto patrocínio do Presidente da República. Casa
da Cultura de Mira d’Aire, Porto de Mós, 7 Julho.
Participação em júris
 Membro do júri do Doutoramento em Ciências da Comunicação de Inês Mendes Moreira
Aroso, na qualidade de arguente. Tese intitulada ‘Jornalismo na imprensa médica em
Portugal: Funções dos jornais de informação médica’. Universidade da Beira Interior, 27
Julho 2012.
 Membro do júri do Doutoramento em Ciências da Comunicação de Carla Preciosa Braga
Cerqueira. Tese intitulada ‘Quando elas (não) são notícia: Mudanças, persistências e
reconfigurações na cobertura jornalística sobre o Dia Internacional da Mulher (19752007)’.
Universidade do Minho, 6 Julho 2012.
Carla Cerqueira
Coordenação da I Escola de Verão da SOPCOM, 9 a 13 de julho, ISCSP, Lisboa.
Moderação da sessão temática “Autobiographical memory & life histories”, International
Seminar “Narratives and Social Memory: Theoretical and Methodolical Approaches”, 29 e 30
de junho, Universidade do Minho.
Moderação da sessão temática “Social issues, identity & memory”, International Seminar
“Narratives and Social Memory: Theoretical and Methodolical Approaches”, 29 e 30 de
junho, Universidade do Minho.
Recensão do livro “Tavares, Manuela (2011), Feminismos: percursos e desafios (1947
2007), Revista Crítica de Ciências Sociais 94, Lisboa: Texto, 746 pp.
Celestino Joanguete
Apresentou a comunicação "A Inclusão das Línguas Nacionais no Jornalismo Digital", no
Seminário Internacional Sobre a Digitalização dos Media, que decorreu no dia 25 de Julho
de 2012, no Estúdio Auditório da Rádio Moçambique, organizado pela Escola de
Comunicação e Artes da Universidade Eduardo Mondlane e a Rádio Moçambique sobre o
Tema: Digitalização dos Media.
Fábio Ribeiro
Participou na Escola de Verão 2012 do Grupo de Trabalho dos Jovens Investigadores da
SOPCOM, que teve como tema “Metodologias de Investigação em Ciências da
Comunicação”, que decorreu entre os dias 9 e 13 de Julho no Instituto Superior de Ciências
Sociais e Políticas da Universidade Técnica de Lisboa.
Inês Amaral
Fez parte da comissão organizadora da Escola de Verão SOPCOM 2012  iniciativa do Grupo
de Jovens Investigadores da SOPCOM que decorreu de 9 a 13 de Julho no ISCSP (Lisboa).
Leccionou a sessão "Análise de Redes" na Escola de Verão SOPCOM 2012  iniciativa do
Grupo de Jovens Investigadores da SOPCOM que decorreu de 9 a 13 de Julho no ISCSP
(Lisboa).
Apresentou a comunicação "Análise de Redes Sociais de Conteúdos" no III Encontro de
Analistas de Redes Sociais, que decorreu no ICS (Universidade de Lisboa) de 16 a 17 de
Julho.
Isabel Macedo
Apresentação de comunicações:

 Macedo, I.; Cabecinhas, R. & Macedo, L. "Identity Narratives and posconflict
memories:an analysis of the documentary series I am Africa", IAMCR, Durban, 15 a 19 de
julho.
 Macedo, I.; Cabecinhas, R. & Macedo, L."Narrativas Visuais no Ciberespaço Lusófono:
estudos de caso no Brasil, Moçambique e Portugal",
As Tecnologias de Informação e Comunicação e as Novas Dinâmicas Sociais, Maputo, 24 a
25 julho.
 I Jornada de Doutorandos em Ciências da Comunicação e Estudos Culturais, que decorreu
na Universidade do Minho nos dias 14 e 15 de junho. Comunicação em coautoria com
Rosa Cabecinhas.
 VII Congresso Português de Sociologia, que decorreu na Universidade do Porto, de 20 a
23 de junho, "Narrativasvisuais no ciberespaço lusófono: estudos de caso no Brasil,
Moçambique ePortugal". Comunicação em coautoria com Rosa Cabecinhas e Lurdes
Macedo.
 Seminário Internacional "Narratives and Social Memory", que decorreu na Universidade
do Minho, nos dias 29 e 30 de junho, "Postcolonial representations invisual andtextual
narratives: dealing with the past in Dundo, Colonial Memory". Comunicação em coautoria
com Rosa Cabecinhas e Lilia Abadia.
Membro da Comissão Organizadora:
 Jornada de Doutorandos em Ciências da Comunicação e Estudos Culturais, que decorreu
na Universidade do Minho nos dias 14 e 15 de junho
 Seminário Internacional "Narratives and Social Memory", que decorreu na Universidade
do Minho, nos dias 29 e 30 de junho
 Escola de Verão da Sopcom 2012, que decorreu no ISCSP em Lisboa, de 9 a 13 de julho.
Lurdes Macedo
Apresentação da comunicação “Is the lusophone cyberspace a better place to communicate
in Portuguese language? Some results of a multimethod case studies research in Brazil,
Mozambique and Portugal” nas sessões paralelas do grupo de trabalho Diaspora and Media
na IAMCR Conference 2012, Durban, África do Sul.
Apresentação da comunicação “Recriação de identidades na blogosfera: Brasil,
Moçambique e Portugal em perspetiva” no Congresso Internacional “As Tecnologias de
Informação e Comunicação e as Novas Dinâmicas Sociais”, realizado em Maputo,
Moçambique.
Madalena Oliveira
09 de julho  Representou o CECS na abertura da Escola de Verão da SOPCOM, que se
realizou no ISCSP, em Lisboa.
16 de julho  Apresentou, no congresso da IAMCR em Durban, África do Sul, a
comunicação intitulada ‘News ombudsmen beyond the NorthSouth boundary: the
Portuguese and the Brazilian experience’, em coautoria com Fernando Oliveira Paulino e
Joaquim Fidalgo.
 Apresentou, no congresso da IAMCR em Durban, África do Sul, a comunicação intitulada
‘Radio on the web frequency: From a sound medium to new multimedia formats’.
25 de julho  Apresentou em Maputo, no congresso ‘As tecnologias da comunicação e da
informação: novas dinâmicas sociais’, a comunicação intitulada ‘Sons e identidade: o papel
da rádio na construção de redes sociais’.
 Apresentou em Maputo, num seminário internacional sobre a digitalização dos media,
organizado pela Rádio Moçambique, a comunicação intitulada ‘A rádio na era digital’.
Manuel Pinto
Apresentou a comunicação "Jornalismo Digital: os desafios das novas redacções", no
Seminário Internacional Sobre a Digitalização dos Media, que decorreu no dia 25 de Julho
de 2012, no Estúdio Auditório da Rádio Moçambique, organizado pela Escola de
Comunicação e Artes da Universidade Eduardo Mondlane e a Rádio Moçambique sobre o
Tema: Digitalização dos Media.
Foi eleito pelos membros da IAMCR (International Association of Media and Comunication
Research) para intergrar o International Council da associação, num mandato de quatro
anos.
Como cochair da Media Education Research Section da IAMCR, moderou duas sessões da
conferência realizada na Universidade de KwaZulu Natal , em Durban (África do Sul), de 15
a 19 de Julho, tendo também coordenado a business meeting desta secção. Apresentou aí
a comunicação intitulada "Social inclusion through media education (best) practices".
Mariana Bernardo, Carla Cerqueira e Sara I. Magalhães
Apresentação da comunicação “O quotidiano pelos olhos dos media: representações de
género nas revistas de informação portuguesas”, no Centro de Cultura e Intervenção
Feminista (Lisboa), em 14 de julho.
Mariana Lameiras
Integrou a Comissão Organizadora da 1ª edição da Escola de Verão subordinada ao tema
"Metodologias de Investigação em Ciências da Comunicação", uma iniciativa promovida
pelo Grupo de Jovens Investigadores da SOPCOM a que o CECS se associou (de 9 a 13
Julho, no ISCSP  Lisboa).
Patrícia Silveira e Valentina Valente
Apresentação da comunicação “Social Networks in ‘Young People`s Worl’ of 2nd and 3rd
Cycles of Basic Teaching”, na International Conference on Education and New Learning
Technologies (EDULEARN), realizada nos dias 2 e 4 de julho (Barcelona).

Paula Lobo
Apresentação de uma comunicação com o título “Negotiating gender meanings in television
evening news” no Simpósio “Old and new sexisms: media discourses in transformation” da
11ª Conferência Internacional de Representações Sociais, 25 a 29 de Junho de 2012, na
Universidade de Évora.
Responsável pelo workshop “Qualitative Research Using NVivo9 software: getting started
with project building, data coding and charting”, no Seminário Internacional “Narrativas e
Memória Social”, 30 de junho (Universidade do Minho).
Rosa Cabecinhas
Membro de júris de provas de doutoramento:
 Arguente das provas de doutoramento de Marlene Loureiro, com tese intitulada “O
Género e a Comunicação Social: a Opinião Escrita e Radiofónica". As provas decorreram
na Universidade da Beira Interior, Covilhã, dia 2 de julho.
 Vogal das provas de doutoramento de Carla Cerqueira, com tese intitulada “Quando elas
(não) são notícia: Mudanças, persistências e reconfigurações na cobertura jornalística
sobre o Dia Internacional da Mulher em Portugal (19752007)”. As provas decorreram na
Universidade do Minho, Braga, 6 de Julho.
Membro de Comissões Organizadoras e de Comissões Científicas:
 Membro da Comissão Organizadora e da Comissão Científica do International Seminar
“Narratives and social memory: theoretical and methodological approachs”, que decorrereu
em Braga, 2930 Junho.
 Membro da Comissão Organizadora e da Comissão Científica da 11th International
Conference on Social Representations (CIRS)  "Social Representations in Changing
Societies", que decorreu em Évora, 2528 Junho.
Organização de Simpósios em congressos internacionais:
 Organizadora do simpósio “Social representations of world history: crosscultural studies”
no âmbito da 11th International Conference on Social Representations (CIRS), Évora, 25
28 Junho.
 Organizadora do simpósio “Narrative representations of history” no âmbito da 11th
International Conference on Social Representations (CIRS), Évora, 2528 Junho.
Comunicações em eventos científicos:
 “Social representations of world history in subSaharan Africa: past, present and future in
perspective”, 11th International Conference on Social Representations (CIRS), Évora, 2528
Junho 2012.
 “Social representations of national history and identity narratives”, 11th International
Conference on Social Representations (CIRS), Évora, 2528 Junho 2012.
 "Représentations de l’histoire du monde en afrique subsaharienne", 9e Congrès
International de Psychologie Sociale en Langue Française, ADRIPS, Universidade do Porto,
Porto, 14 Julho.
 “Investigar em Ciências da Comunicação: os desafios da triangulação metodológica”.
Conferência inaugural da Escola de Verão da SOPCOM, 9 Julho 2012.
 "A Digitalização e as Identidades Culturais", no Seminário Internacional Sobre a
Digitalização dos Media, que decorreu no dia 25 de Julho de 2012, no Estúdio Auditório da
Rádio Moçambique, organizado pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade
Eduardo Mondlane e a Rádio Moçambique sobre o Tema: Digitalização dos Media.
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