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Professora Helena Sousa é a nova presidente do ICS
Helena Sousa, professora catedrática na Universidade
do Minho (ICSDepartamento de Ciências da
Comunicação) e membro da direção do CECS, é a nova
presidente do ICS, depois de o Conselho do Instituto se
ter pronunciado nesse sentido, por unanimidade, na
reunião do passado dia 21 de fevereiro. Recordese
que Helena Sousa encabeçava as listas mais votadas
para as eleições para o Conselho do Instituto e
Conselho Científico que tiveram lugar em novembro e
foram homologadas pelo reitor da UMinho a 10 de
janeiro. Antes da decisão do Conselho do Instituto, teve
lugar a audição da docente que decorreu na sala de
atos do ICS, no dia 19 de fevereiro. A eleição aguarda
a homologação do reitor.
Mais >

No dia 22 de março (14h30, Anfiteatro B2 do CP2, UMinho, Campus de Gualtar)
Elsa Costa e Silva defende tese de doutoramento sobre "Pluralismo e diversidade
nos media em Portugal  a blogosfera política em rede"
Estão marcadas para o próximo dia 22 de março
(14h30, Anfiteatro B2 do CP2, UMinho, Campus de
Gualtar), as provas de doutoramento em Ciências da
Comunicação, especialidade de Sociologia da
Comunicação e da Informação, da mestre Elsa Costa e
Silva, investigadora do CECS. A tese, orientada pela
professora Helena Sousa (UMinho), tem por título
"Pluralismo e diversidade nos media em Portugal  a
blogosfera política em rede".

Mais >

CECS integra estrutura fundadora
Grupo universitário de investigadores criou a Rede de Estudos de Rádio
Com o objetivo de promover o desenvolvimento
dos estudos de rádio em Portugal, um grupo de
investigadores de vários centros de pesquisa em
comunicação (de Braga, Coimbra e Lisboa), criou
no passado dia 15 de fevereiro, uma rede de
Estudos de Rádio. Reunidos na Universidade Nova
de Lisboa, simbolicamente na semana em que se
assinalou o Dia Mundial da Rádio, os fundadores
deste grupo a que está associada Madalena
Oliveira, investigadora e membro da direção do
CECS e vicechair da Secção de Investigação em
Rádio da ECREA, pretendem dinamizar os estudos
sobre meios sonoros e os novos modelos de
produção radiofónica.
Mais >

15 de março, 10h00 (Sala de Atos, ICSUMinho)
Seminários Doutorais em Ciências da Comunicação prosseguem com encontro
sobre “Abrir e instruir o olhar”, por Paulo Serra (UBI)
 iniciativa tem o tema genérico“Itinerários de investigação: interrogando o processo e a
experiência”
Os Seminários Doutorais em Ciências da Comunicação prosseguem, no próximo dia 15 de

março (10h00), com um encontro subordinado ao tema
“Abrir e instruir o olhar”, da responsabilidade de Paulo
Serra (UBI). Este ciclo, que tem cinco sessões
(começou no dia 22 de fevereiro e prolongase até 31
de maio), decorre sob o título "Itinerários de
investigação: interrogando o processo e a experiência".
Pretendese a melhoria das competências
metodológicas dos alunos, a promoção da reflexividade
nas práticas de orientação, e a troca de experiências
entre investigadores e entre investigadores e alunos.
Mais >

CECS concluiu “Estudo de Imagem da Marca Bosch”
Uma equipa de investigadoras do CECS – Teresa Ruão
(coordenadora), Sandra Marinho, Sara Balonas, Ana
Melo, coadjuvadas pela bolseira Ana Isabel Lopes – deu
por concluído o estudo de imagem de marca
encomendado pela Bosch Car Multimedia Portugal, ao
abrigo do Protocolo de cooperação assinado entre a
empresa e a UMinho. O estudo foi apresentado à Bosch
no início de fevereiro.
Mais >

Concurso aberto até 15 de março
CECSUMinho  Oferta de emprego: contratação de um investigador doutorado
(programa “Ciência 2008”)
O Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade
(CECS) tem aberto até 15 de março um concurso para
o preenchimento de uma posição de investigação na
área de Ciências da Comunicação (Refª Substituição 
c2008UMinhoCECS01 – Substituição). Os candidatos devem ser portadores do
Doutoramento em Ciências da Comunicação ou áreas afins. Será dada preferência a
candidatos com experiência em coordenação de projetos de investigação.
Mais >

Entre 11 e 22 de março
Aberto concurso para BI projeto PTDC/CCICOM/114182/2009 “O género em
foco: representações sociais nas revistas portuguesas de informação generalista”
Encontrase aberto concurso para atribuição de uma
Bolsa de Investigação, por um período de 10 meses
(eventualmente renovável), no âmbito do projeto
PTDC/CCICOM/114182/2009, “O género em foco:
representações sociais nas revistas portuguesas de
informação generalista”, financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), no
quadro da Iniciativa QREN, com financiamento UE/FEDER, através do COMPETE  Programa
Operacional Fatores de Competitividade (CECSCentro de Estudos de Comunicação e
Sociedade – Universidade do Minho). A área científica é a de Ciências da Comunicação,
estando o concurso aberto no período compreendido entre 11 de março e 22 de março
de 2013. O preenchimento do lugar efetuase a partir de 2 de maio de 2013.
Mais >

Ciclo de sessões sobre sociologia do tempo decorre até 9 de março
“Tempo e as Temporalidades Sociais: uma introdução”
O ciclo de sessões sobre sociologia do tempo teve início
no dia 9 de fevereiro e decorre até 9 março sob o tema
genérico “Tempo e as Temporalidades Sociais: uma
introdução”. Os próximos encontros têm lugar no dia 1
de março (18h0022h00), com a temática “A
heterogeneidade dos tempos observáveis: um mundo
dessincronizado”, da responsabilidade de Eduardo
Duque (Universidade Católica e CICS) e no dia 9 de
março (10h0013h00), “O tempo, os discursos e o(s)
poder(s)”, por Emília Araújo (Universidade do Minho,
CECS).
Mais >

Congresso da EURODOC realizase em Lisboa (4 e 5 de abril)
“Europe’s Grand Societal Challenges: The role of Early Stage Researchers”
A EURODOC (Federação Europeia dos Doutorandos e Jovens Investigadores) reúnese

todos os anos em congresso, com o objetivo de
contribuir para que os jovens investigadores discutam
com os líderes políticos e económicos da Europa a
construção do Espaço Europeu da Investigação e o
Ensino Superior. A Conferência EURODOC deste ano é
organizada pela ABIC (Associação dos Bolseiros de
Investigação Científica), a que está associada Júlia
Tomás, investigadora do CECS, e terá lugar no
auditório da Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, nos próximos dias 4 e 5 de abril.
Mais >

Decorre de 3 a 10 de maio de 2013
Iniciativa nacional “Sete Dias com os Media”
A iniciativa nacional "Sete Dias com os Media" realiza
se em 2013 na semana de 3 a 10 de maio. A
organização é do Grupo Informal de Literacia para os
Media (GILM), constituído pela Comissão Nacional da
UNESCO, Conselho Nacional de Educação, Entidade
Reguladora para a Comunicação Social, Gabinete para
os Meios de Comunicação Social e Centro de Estudos
de Comunicação e Sociedade da Universidade do
Minho.
Mais >

Realizase nos dias 10 e 11 de maio de 2013, em Lisboa
2º Congresso "Literacia, Media e Cidadania"
O 2º Congresso "Literacia, Media e Cidadania" realiza
se nos dias 10 e 11 de maio de 2013 no Pavilhão do
Conhecimento, em Lisboa. Tal como na primeira edição,
ocorrida em março de 2011 na Universidade do Minho,
em Braga, a iniciativa é dirigida a professores,
investigadores, profissionais dos media, bibliotecários,
animadores socioculturais e responsáveis políticos e
empresariais. A organização é do Grupo Informal de
Literacia para os Media (GILM), constituído pela
Comissão Nacional da UNESCO, Conselho Nacional de
Educação, Entidade Reguladora para a Comunicação
Social, Gabinete para os Meios de Comunicação Social e Centro de Estudos de
Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho.
Mais >

Conferência Internacional “Interfaces da Lusofonia” (46 julho na UMinho):
Prazo de receção de comunicações alargado até 10 de março
O prazo para o envio de comunicações para a
Conferência Internacional “Interfaces da Lusofonia”, foi
alargado até 10 de março. O evento, que terá lugar na
Universidade do Minho entre os dias 4 e 6 de julho de
2013, tem como proposta fundamental (re)pensar a
Lusofonia na interseção de olhares, de interpretações e
de saberes. Estão previstos 12 painéis temáticos que
abrangem desde as relações interpessoais às relações
interculturais e internacionais, assim como os media no
espaço lusófono (para submeter proposta, clicar em
'Mais >')
Mais >

II Seminário  Tempos Sociais e o Mundo Contemporâneo, “As Crises, as Fases e as
Ruturas”
Chamada de Resumos aberta até 30 de Março de 2013
A chamada de resumos para o II Seminário Tempos Sociais e o Mundo Contemporâneo,
que decorrerá sob a temática “As Crises, as Fases e as Ruturas”, está aberta até 30 de
março de 2013. A iniciativa, que decorrerá de 19 a 20 de novembro na UMinho (Braga), é
coordenada pelo Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade (CECS), em colaboração
com investigadores do Centro de Investigação em Ciências Sociais (CICS), Departamento
de Sociologia e Ciência Política (Universidade de Vigo), Universidade Federal da Paraíba,
SOCIUS/UTL e Associação portuguesa de Estudos do Tempo e Sociedade.
Mais >

Conferência "Política e Regulação Mediática: Expandindo as Vozes e Iluminando
os Silêncios" com chamada de artigos aberta até 1 de março de 2013
Está aberta até 1 de março de 2013 a chama da de
artigos para a Conferência ‘Política e Regulação
Mediática: Expandindo as Vozes e Iluminando os
Silêncios’, que se realiza nos dias 18 e 19 de julho de
2013, na Universidade do Minho (Braga) e é organizada
pelo Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade
(CECS). Tratase do evento final do Projeto de
Investigação “A Regulação dos Media em Portugal: o
Caso da ERC”, financiado pela Fundação para a Ciência
e Tecnologia (PTDC/CCICOM/104634/2008) em que,
durante três anos, foi escrutinada a missão do
regulador mediático português, assim como o seu
modelo conceptual e a sua performance diária.
Mais >

Pedro Andrade integra equipa internacional “Art and Social Inclusion in Urban
Communities”
No seguimento de atividades de internacionalização da
investigação, como a exibição do Livro Experimental nº
3 de Pedro Andrade intitulado Novela GeoNeoLógica na
exposição coletiva de arte Off the Shelf realizada na
galeria Stockwell Studios em Londres, este investigador
participa, desde fevereiro de 2013, na equipa
internacional Art and Social Inclusion in Urban
Communities, coordenada por Mel Jordan,
Loughborough University, UK.

Mais >

No dia 13 de fevereiro (BLCS)
Fernando Alves (TSF) assinalou, em Braga, o Dia
Mundial da Rádio
O CECS assinalou o Dia Mundial da Rádio, com uma
iniciativa que contou com a presença de Fernando
Alves (TSF) e que decorreu na Biblioteca Lúcio Craveiro
da Silva, em Braga, do dia 13 de fevereiro (21h00).
‘Nos olhos da rádio’ foi o mote desta tertúlia que
pretendeu promover uma conversa com o público
sobre a maneira como a rádio dá a ver a atualidade e
que decorreu no âmbito das atividades do projeto de
investigação ‘Estação NET: moldar a rádio para a web’
(financiado pela FCT), coordenado pela investigadora Madalena Oliveira.
Mais >

Contou com a presença de investigadores do CECS
Seminário "Crianças e Jovens Hoje: Dilemas e Desafios" decorreu em Famalicão
Teve lugar no dia 5 de fevereiro, em Famalicão, no Parque das Devesas (Casa do

Território), o seminário “Crianças e Jovens Hoje:
Dilemas e Desafios”. Organizado por investigadores do
CECS, em conjunto com a Comissão de Proteção de
Crianças e Jovens de Famalicão, versou sobre algumas
das problemáticas associadas às crianças e aos jovens
e que preocupam hoje as instituições, os
educadores/professores e os profissionais de saúde.
Mais >

Aos cursos de mestrado em Ciências da Comunicação, Comunicação, Cidadania e
Educação, e em Comunicação, Arte e Cultura
Mário Augusto deu aula aberta sobre Cinema
Mário Augusto deu uma aula aberta sobre Cinema, aos
cursos de mestrado em Ciências da Comunicação,
Comunicação, Cidadania e Educação e em
Comunicação, Arte e Cultura. Foi no dia 19 de fevereiro
(18h0020h00), no Auditório Multimédia do Instituto de
Educação (Campus de Gualtar, Braga) e teve por título
genérico "O Que Mário Augusto sabe sobre... cinema".

Mais >

Inscrevese no projeto FCT “A Doença em Notícia”
Ebook “Olhares Cruzados sobre Comunicação na Saúde: relatório de um debate”
Já está disponível o Ebook “Olhares Cruzados sobre
Comunicação na Saúde: relatório de um debate” (ISBN
9789898600097), que é editado pelo Centro de
Estudos de Comunicação e Sociedade (CECS) e
organizado por Sandra Marinho, Felisbela Lopes, Teresa
Ruão, Zara PintoCoelho e Luciana Fernandes.
Inscrevese no projeto FCT “A Doença em Notícia” e
decorre de um “Encontro Científico sobre Comunicação
na Saúde”, que se realizou no dia 9 de novembro de
2012, no Instituto de Ciências Sociais da Universidade
do Minho, e reuniu representantes do jornalismo, da
assessoria de imprensa e da investigação.Subordinada
ao tema “Tecnologias Criativas”

Mais >

Livro da autoria de cinco investigadores do CECS
“Dicas para investigar em Ciências Sociais e Humanas”
Já está disponível o livro "Dicas para investigar em
Ciências Sociais", da autoria de cinco investigadores do
CECS: Alberto Sá, Luís Pereira, Luís António Santos,
Pedro Portela e Sandra Marinho´. A obra nasce da
experiência dos autores na elaboração das suas teses
de doutoramento e aspira a ser um auxiliar de percurso
para muitas viagens individuais com objetivo
semelhante. O livro está organizado em sete grandes
áreas temáticas (Interrogar, Explorar, Situar, Descobrir,
Prevenir, Viver e Personalizar) que correspondem, em
traços genéricos, a outros tantos momentos do
processo de investigação. Partindo de um conceito
próximo do de uma caixa de ferramentas, há aqui,
naturalmente, um apelo a um uso muito funcional das
sugestões. O prefácio foi escrito por Manuel Pinto
investigador do CECS e coordenador da linha de
investigação de Média e Jornalismo.
Mais >

Notícias do CECS nos media

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: Inês Amaral,
Isabel Macedo, Júlia Tomás 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:
 Cambiassu  Estudos de Comunicação
 IndexComunicación
 Magma  Revista Internazionale di Scienze
Umane e Sociali
 Signos do Consumo

Ficha Técnica:
Director: Moisés de Lemos Martins
Directoradjunto: Helena Sousa e Madalena Oliveira
Editorexecutivo: Vítor de Sousa
Colaboram neste número: Alberto Sá, Emília Araújo, Helena Sousa, Júlia Tomás, Luís
António Santos, Madalena Oliveira, Manuel Pinto, Marta Barbosa, Pedro Andrade, Sara
Pereira, Sofia Gomes, Ricardina Magalhães, Rosa Cabecinhas e Teresa Ruão.
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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Professora Helena Sousa é a nova presidente do ICS
Helena Sousa, professora catedrática na
Universidade do Minho (ICSDepartamento
de Ciências da Comunicação) e membro da
direção do CECS, é a nova presidente do
ICS, depois de o Conselho do Instituto se ter
pronunciado nesse sentido, por
unanimidade, na reunião do passado dia 21
de fevereiro.
Recordese que Helena Sousa encabeçava
as listas mais votadas para as eleições para
o Conselho do Instituto e Conselho Científico
que tiveram lugar em novembro e foram
homologadas pelo reitor da UMinho a 10 de
janeiro.
Antes da decisão do Conselho do Instituto,
teve lugar a audição da docente que decorreu na sala de atos do ICS, no dia 19 de
fevereiro. A eleição aguarda a homologação do reitor.
Os membros do Conselho do Instituto tomaram posse no dia 30 de janeiro, em cerimónia
pública que foi presidida pelo reitor da UMinho. A audição da docente teve lugar na tarde
do dia 19 de fevereiro, na sala de atos do ICS.
Do ato eleitoral resultaram eleitos os seguintes membros para os órgãos do Instituto de
Ciências Sociais:
Conselho do Instituto
Professores e Investigadores:
Maria Helena C Carvalho Sousa
Manuel Carlos Ferreira da Silva
Moisés de Lemos Martins
Maria Manuela dos Reis Martins
Emília Rodrigues Araújo
Teresa Augusta R Pinto Correia
António José Bento Gonçalves
Rui Manuel de Sousa Morais
José Luís Meireles Batista
José Manuel S Cunha Machado
Estudantes:
Mariana Lameira de Sousa
João Fernando Ferreira Gonçalves
Bárbara Sofia Costa Abreu da Sila
Trabalhadores não docentes e não investigadores:
Maria Manuela Lobão Alves André
Conselho Científico
Maria Helena C Carvalho Sousa
Mara Manuela dos Reis Martins
Miguel Sopas Melo Bandeira
Manuel Carlos Ferreira da Silva
Moisés de Lemos Martins
Albertino José R Gonçalves
José Luís Meireles Batista
Teresa Augusta R Pinto Correia
Paula Cristina Almeida Remoaldo
Emília Rodrigues Araújo
Manuela Ivone P Pereira Cunha
Maria Rosa P Cabecinhas
Flávio Paulo Jorge Nunes
António Avelino Batista Vieira
Rui Manuel de Sousa Morais

Voltar ao início
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No dia 22 de março (14h30, Anfiteatro B2 do CP2, UMinho, Campus de Gualtar)
Elsa Costa e Silva defende tese de doutoramento sobre "Pluralismo e diversidade
nos media em Portugal  a blogosfera política em rede"
Estão marcadas para o próximo dia 22 de março
(14h30, Anfiteatro B2 do CP2, UMinho, Campus de
Gualtar), as provas de doutoramento em Ciências da
Comunicação, especialidade de Sociologia da
Comunicação e da Informação, da mestre Elsa Costa e
Silva, investigadora do CECS. A tese, orientada pela
professora Helena Sousa (UMinho), tem por título
"Pluralismo e diversidade nos media em Portugal  a
blogosfera política em rede".
O júri é presidido pelo representante do reitor da
UMinho, sendo composto por Moisés Martins, Manuel
Pinto e Luís António Santos (todos da UMinho e
investigadores do CECS), Paulo Serra (Universidade da
Beira Interior) e Gustavo Cardoso (ISCTE), para além
da orientadora.
Resumo da tese:
Esta investigação procura averiguar o papel dos blogues políticos na promoção da
diversidade e do pluralismo, enquanto elementos constituintes da esfera pública. Sendo um
novo espaço para a participação dos cidadãos na discussão política, os blogues têm sido
perspetivados como uma plataforma onde podem emergir novas vozes e alternativas no
âmbito do debate democrático. O nosso objetivo é perceber de que forma os blogues
políticos portugueses podem cumprir este potencial de revitalização da intervenção cívica e
política.
O trabalho assenta a sua reflexão teórica em dois eixos principais: a discussão em torno
das problemáticas relacionadas com a diversidade e o pluralismo e o questionamento
sobre a configuração da esfera pública, nomeadamente com o advento das novas
tecnologias de informação. Propõe, como instrumento operacional de observação da
realidade que pretende estudar, uma distinção conceptual entre pluralismo e diversidade.
Genericamente, o pluralismo é entendido como a representação de organizações que
estruturam uma sociedade, enquanto recursos duradouros e estabelecidos, e a diversidade
definida como a manifestação da diferença, que potencia o aparecimento de vozes
alternativas à estrutura e ao poder estabelecido. À luz desta distinção, é proposta uma
leitura da legislação relativa à defesa do pluralismo e diversidade em Portugal, assim como
é analisada a atuação da entidade reguladora.
Esta divergência conceptual é igualmente estruturante na análise da blogosfera política
portuguesa, cuja imagem é providenciada, em primeiro lugar, pelos trabalhos empíricos já
realizados e dados quantitativos que evidenciam uma prática ainda pouco explorada,
sobretudo no que diz respeito aos blogues enquanto espaço diário de debate político.
Assim, esta investigação teve por objetivo aprofundar o conhecimento sobre a blogosfera
política portuguesa, inquirindo os seus autores, examinando as suas estratégias de
hiperligação e analisando os conteúdos e temas debatidos. O inquérito aos bloggers
procurou evidenciar as suas relações com o mundo offline em termos de partidos políticos,
movimentos cívicos e media, assim como as suas práticas e traços sociodemográficos. A
análise das hiperligações mostra quem são os alvos preferenciais dos blogues, representa
o relacionamento entre eles, e ainda como o discurso é construído, com recurso a links que
propõem narrativas fluidas e não sequenciais. A observação dos temas e conteúdos
esclareceu as diferenças dos blogues face a outro discurso estruturante do espaço público,
os media.
Face aos dados empíricos recolhidos e à reflexão teórica efetuada, esta dissertação discute
finalmente as implicações dos blogues políticos na construção de uma alternativa de
partidarizada na esfera pública e na promoção da transparência da vida política,
igualmente enquanto fatores de qualificação das condições de produção do jornalismo e de
literacia mediática. O trabalho questiona ainda os pressupostos de constituição dos blogues
enquanto alternativa, dado o perfil sociodemográficos dos seus autores e o paralelismo
identificado entre o ritmo dos blogues e a cadência da vida política nacional –
evidenciando, contudo, que a perspetiva dada pelos blogues ao debate político é distinta
das dos jornais. Com base nas conclusões deste trabalho, são tecidas considerações
relativas ao papel da regulação face aos blogues e as implicações desta pesquisa para os
debates que atravessam atualmente as ciências da comunicação e as reflexões sobre as
novas modalidades de participação política.

Voltar ao início
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CECS integra estrutura fundadora
Grupo universitário de investigadores criou a Rede de Estudos de Rádio
Com o objetivo de promover o desenvolvimento dos estudos de rádio em Portugal, um
grupo de investigadores de vários centros de pesquisa em comunicação (de Braga,
Coimbra e Lisboa), criou no passado dia 15 de fevereiro, uma rede de Estudos de Rádio.
Reunidos na Universidade Nova de Lisboa, simbolicamente na semana em que se assinalou
o Dia Mundial da Rádio, os fundadores deste grupo a que está associada Madalena Oliveira,
investigadora e membro da direção do CECS e vicechair da Secção de Investigação em
Rádio da ECREA, pretendem dinamizar os estudos sobre meios sonoros e os novos
modelos de produção radiofónica.
Esta reunião pretendeu
mobilizar os investigadores que
têm desenvolvido trabalho
científico nesta área para a
criação de uma rede nacional
que possa constituirse como
interlocutora de outros grupos
similares de âmbito
internacional. O programa de
ações a médio prazo incluirá a
organização regular de eventos
científicos, a publicação de uma
série de livros e o
desenvolvimento de projetos de
investigação que fomentem a
cooperação entre grupos
nacionais e internacionais.
Esta reflexão contou com a
participação de Adelino Gomes, convidado para emprestar a sua experiência profissional
neste meio à definição de linhas estratégicas de investigação. Um novo encontro ficou
agendado para o final de setembro. Até lá, o grupo conta lançar uma plataforma online
para publicar notícias, criar redes de contacto e divulgar a produção bibliográfica dos
investigadores portugueses.
Press Relesase: http://193.137.91.101/upload/docs/PressRelease_radio.pdf
Vídeo via http://industriasculturais.hypotheses.org/23430

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
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15 de março, 10h00 (Sala de Atos, ICSUMinho)
Seminários Doutorais em Ciências da Comunicação prosseguem com encontro
sobre “Abrir e instruir o olhar”, por Paulo Serra (UBI)
 iniciativa tem o tema genérico “Itinerários de investigação: interrogando o processo e a
experiência”
Os Seminários Doutorais em Ciências da
Comunicação prosseguem, no próximo dia 15 de
março (10h00), com um encontro subordinado
ao tema “Abrir e instruir o olhar”, da
responsabilidade de Paulo Serra (UBI). Este
ciclo, que tem cinco sessões (começou no dia 22
de fevereiro e prolongase até 31 de maio),
decorre sob o título "Itinerários de investigação:
interrogando o processo e a experiência".
Pretendese a melhoria das competências
metodológicas dos alunos, a promoção da
reflexividade nas práticas de orientação, e a
troca de experiências entre investigadores e
entre investigadores e alunos.
O primeiro seminário versou sobre “O lugar da
teoria”, e foi da responsabilidade de Filipa Subtil
do ESCS (ver fotos).

Programa Completo:
Seminários Doutorais em Ciências da
Comunicação
"Itinerários de investigação: interrogando o processo e a experiência"
Sala de Atos do ICS (UMinho)
22 de fevereiro (10h45)
O lugar da teoria | Profª Filipa Subtil (ESCS)
15 de março (10h00)
Abrir e instruir o olhar | Prof. Paulo Serra (UBI)
5 de abril (10h00)
Traçar um problema | Prof. Licínio Lima (UM)
3 de maio (10h00)
Desenhar metodologias | Prof. Albertino Gonçalves (UM)
31 de maio (10h00)
Escolher métodos e aplicar técnicas| Profª Emília Araújo (UM)
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CECS concluiu “Estudo de Imagem da Marca Bosch”
Uma equipa de investigadoras do CECS – Teresa
Ruão (coordenadora), Sandra Marinho, Sara
Balonas, Ana Melo, coadjuvadas pela bolseira
Ana Isabel Lopes – deu por concluído o estudo
de imagem de marca encomendado pela Bosch
Car Multimedia Portugal, ao abrigo do Protocolo
de cooperação assinado entre a empresa e a
UMinho. O estudo foi apresentado à Bosch no
início de fevereiro.
Tratouse de um estudo de imagem da marca
junto da comunidade envolvente, a partir de
uma análise do nível notoriedade detetado na
população e num conjunto de trendsetters. Este
grau de reconhecimento e consciência da marca  apontado por muitos especialistas como
um primeiro nível no estabelecimento de uma imagem positiva – foi identificado a partir de
um modelo de análise desenvolvido pela equipa de investigadoras do CECS e que
propunha o cruzamento de duas dimensões: o tipo de notoriedade e os seus
impulsionadores.
Mais informações sobre o estudo: http://tinyurl.com/co2lq6w
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Ciclo de sessões sobre sociologia do tempo decorre até 9 de março
“Tempo e as Temporalidades Sociais: uma introdução”
O ciclo de sessões sobre sociologia do tempo teve início no dia
9 de fevereiro e decorre até 9 março sob o tema genérico
“Tempo e as Temporalidades Sociais: uma introdução”. Os
próximos encontros têm lugar no dia 1 de março (18h00
22h00), com a temática “A heterogeneidade dos tempos
observáveis: um mundo dessincronizado”, da responsabilidade
de Eduardo Duque (Universidade Católica e CICS) e no dia 9 de
março (10h0013h00), “O tempo, os discursos e o(s) poder(s)”,
por Emília Araújo (Universidade do Minho, CECS).
Esta iniciativa teve início com a discussão do tema “A sociologia
do tempo e os estudos sociais do tempo: autores, conceitos,
temas e metodologias”, sob a responsabilidade de Emília Araújo
(CECSUniversidade do Minho); prosseguiu no dia 16 de
fevereiro, com José Durán (Universidade de Vigo), “La
metamorfosis de la representación del tiempo en las sociedades
del trabajo modernas”, e no dia 23 de fevereiro, com Xesús Lage (Universidade de Vigo),
“Tecnologias de informação e comunicação e a redefinição do tempo”.
Este ciclo de sessões de introdução sobre a sociologia do tempo comporta dois objetivos
principais: familiarizar os participantes com os principais autores que refletiram e
continuam a refletir sobre a centralidade do tempo na teoria social e na experiência social;
e demonstrar as potencialidades teóricas e materiais dos estudos e das intervenções sobre
o tempo e as temporalidades.
Organização:
Emília Araújo, Eduardo Duque, José Durán Vasquez e Xesús Lage
Universidade do Minho  Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade e Centro de
Investigação em Ciências Sociais
Universidade de Vigo  Departamento de Sociologia, Ciência Política e da Administração e
Filosofia
Toda a informação e programa completo disponível em:
http://tinyurl.com/az9zqzg
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Congresso da EURODOC realizase em Lisboa (4 e 5 de abril)
“Europe’s Grand Societal Challenges: The role of Early Stage Researchers”
A EURODOC (Federação Europeia dos Doutorandos e Jovens Investigadores) reúnese
todos os anos em congresso, com o objetivo de contribuir para que os jovens
investigadores discutam com os líderes políticos e económicos da Europa a construção do
Espaço Europeu da Investigação e o Ensino Superior.
A Conferência EURODOC deste ano é organizada pela ABIC (Associação dos Bolseiros de
Investigação Científica), a que está associada Júlia Tomás, investigadora do CECS, e terá
lugar no auditório da Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, nos próximos dias 4 e 5 de
abril.
Todas as informações: http://lisbon2013.abiconline.org/
Email da Comissão Organizadora: lisbon2013@abiconline.org
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Apresentação
Está de volta a Operação SETE DIAS COM OS MEDIA!
De 3 a 9 de maio de 2016 terá lugar a quarta edição desta operação que, esperamos, irá de novo contar com a colaboração de um vasto
leque de organizações, ins孮�tuições, empresas e cidadãos que veem os meios de comunicação social, tradicionais e de nova geração, como
parte integrante do seu dia‐a‐dia.
Tal como em 2015, o desaﬁo é colocado aos mais diversiﬁcados intervenientes da sociedade, como bibliotecas, meios de comunicação
social, escolas de ensino básico e secundário, faculdades, grupos de alunos, centros de inves孮�gação e formação, blogues, redes sociais,
associações várias, universidades de seniores, movimentos, igrejas, autarquias, entre outros.
Numa era em que, apoiados nas tecnologias de informação e comunicação, cada vez mais cidadãos acedem à palavra e à voz no espaço
público, as questões da liberdade – e da consequente responsabilidade – colocam‐se ainda com mais premência, como desaﬁo à
qualidade da vida pública, na sociedade global. Daí o início da Operação SETE DIAS COM OS MEDIA a 3 de maio, DIA MUNDIAL DA
LIBERDADE DE IMPRENSA
Eis alguns dos muitos tópicos que poderão estar na base de inicia孮�vas e projetos a desenvolver por quem se quiser associar: o modo
como os media inﬂuenciam e até conﬁguram a vida quo孮�diana e a cultura; as disparidades de recursos para fazer frente e 孮�rar par孮�do
das oportunidades e contornar os riscos dos velhos e novos media; os desaﬁos que hoje se colocam à liberdade de expressão e de
publicação, com as novas e soﬁs孮�cadas formas de controlo e de vigilância; as responsabilidades da cidadania perante a comunicação
mediá孮�ca.
O convite a integrar o projeto não implica a obrigatoriedade de desenvolver a孮�vidades em todos os dias do período indicado. Cada
en孮�dade par孮�cipará de acordo com os recursos humanos e materiais de que dispõe.
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Preencha o formulário disponível em REGISTO indicando a a孮�vidade que pretende organizar.

Par孮�cipe!
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Chamada de
Comunicações
Decorre até 30 de novembro o
perı́odo de entrega de resumos
de comunicaçõ es, que deverã o
ser enviados para
congressolmc@gmail.com
Todos os detalhes em
"Comunicações Livres".

Pavilhão do Conhecimento
Parque das Naçõ es, Lisboa
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17 e 18 de abril 2015
Apresentação

Programa

Comunicações Livres

Creditação

Inscrições

Organização

Contactos

Apresentaçã o

Atenção
O Livro de Atas já se encontra disponível e pode ser consultado aqui.
Registo vídeo da 3.º Congresso LMC disponível aqui.
Trabalhos elaborados pelos "jovens jornalistas" das escolas de ensino básico e secundário:
reportagens vídeo e entrevistas
As respostas às eternas perguntas “onde estamos, de onde vimos e para onde vamos?” tornaram‐se, na nossa era, indissociáveis dos
meios de comunicação e de informação. Através dos audiovisuais e das redes digitais os media conquistaram um tal lugar no quo⠐�diano
das pessoas e das sociedades que é quase impossível a vida sem aprender a usá‐los, a compreender e a dominar os seus códigos, a
entender os riscos e potencialidades que comportam, não só do ponto de vista técnico, mas também cultural e é⠐�co.

Datas Importantes
Sem eventos agendados para o
mê s de Fevereiro 2017

Tweets about
literaciamediatica
José R. Cepeda
@JRCpda
#LiteraciaMediatica req ser crítica y
cuidadosamente atento y no sólo
entretenido por las imágenes q
vemos #MediosJustos
#AcademiaSabatina

O Grupo Informal sobre Literacia Mediá⠐�ca (GILM[1]), con⠐�nuando o seu percurso rumo à consolidação das competências, dos
conhecimentos e da compreensão do vasto universo que envolve o consumo consciente e eﬁciente dos media, realizou, a 17 e 18 de Abril
de 2015, no Pavilhão do Conhecimento em Lisboa, o 3.º Congresso sobre Literacia, Media e Cidadania.
Neste terceiro grande encontro, propusemo‐nos trazer para o centro da reﬂexão a atualidade e a complexidade da realidade em que nos
inserimos, pelo que escolhemos como eixo do Congresso a “Literacia Mediá⠐�ca e Leituras Crí⠐�cas do Mundo”.
Com efeito, na sua diversidade, o mundo – tanto o global como o local – cons⠐�tui um desaﬁo e uma oportunidade, que exige ser lido com
atenção e espírito crí⠐�co, como se de um texto dicil se tratasse. O sen⠐�do do que acontece nem sempre ou quase nunca é evidente. A
compreensão crí⠐�ca do que nos chega advém da atenção e da análise dos acontecimentos, da par⠐�lha de informação e da par⠐�cipação à
escala de cada um. Nós próprios construímos o texto da atualidade do mundo.

10 Dec
Biblioteca Escolar
@becresa
Menção honrosa no concurso 7
dias, 7 dicas sobre os media
#media #literaciamediática
#biblioteca #ESA @becresa

Convidamo‐lo a visualizar os vídeos das sessões plenárias e a reﬂe⠐�r sobre a Literacia, os Media e a Cidadania, três conceitos não
independentes, em que a Literacia é o ângulo de abordagem, os Media são o contexto e a Cidadania é o horizonte de sen⠐�do de um
edicio que é a vida social em construção.

[1] O GILM é composto por representantes do Conselho Nacional de Educação, Comissão Nacional da UNESCO, Direção‐Geral de
Educação, En⠐�dade Reguladora para a Comunicação Social, Fundação para a Ciência e Tecnologia, Gabinete para os Meios de
Comunicação Social, Rádio e Televisão de Portugal, Rede de Bibliotecas Escolares, Universidade do Minho – Centro de Estudos de
Comunicação e Sociedade e por duas personalidades a 氐�tulo individual: Maria Emília Brederode Santos e Maria Teresa Calçada.
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Internacional “Interfaces da Lusofonia”

Conferência Internacional
“Interfaces da Lusofonia”

TAM AN H O D A
F O N TE

Universidade do Minho
July 3, 2013 – July 5, 2013
Bemvinda/o ao website da Conferência Internacional “Interfaces da Lusofonia”.
A Conferência Internacional “Interfaces da Lusofonia” tem como proposta fundamental
pensar a Lusofonia na interseção de olhares, de interpretações e de saberes. Mais do
que no reforço de uma tradição disciplinar, assentará na ideia da porosidade das
fronteiras científicas e na convicção de que o cruzamento de olhares favorece um
entendimento mais proveitoso do que é, e do que pode ser, a Lusofonia.
Neste sentido, convidamse à participação investigadores que, a partir dos campos das
ciências sociais e humanas, das artes e das letras, se tenham dedicado à investigação
e à reflexão sobre a Lusofonia. Esta conferência visa alargar e complexificar o debate
em torno da investigação e da reflexão produzidas por toda a comunidade científica e
artística sobre o tema da Lusofonia. Pretende ser, também, um amplo espaço de
participação e de confronto de ideias, ambicionando não um lugar de chegada mas a
virtude da construção de um caminho.

Anúncios
Nenhum anúncio publicado.
Outros anúncios

Informações sobre a Conferência
» Cronograma
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II Seminário  Tempos Sociais e o Mundo Contemporâneo, “As Crises, as Fases e as
Ruturas”
Chamada de Resumos aberta até 30 de Março de 2013
A chamada de resumos para o II Seminário Tempos
Sociais e o Mundo Contemporâneo, que decorrerá sob a
temática “As Crises, as Fases e as Ruturas”, está aberta
até 30 de março de 2013. A iniciativa, que decorrerá de
19 a 20 de novembro na UMinho (Braga), é coordenada
pelo Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade
(CECS), em colaboração com investigadores do Centro de
Investigação em Ciências Sociais (CICS), Departamento
de Sociologia e Ciência Política (Universidade de Vigo),
Universidade Federal da Paraíba, SOCIUS/UTL e
Associação portuguesa de Estudos do Tempo e Sociedade.
Os resumos devem ser enviados para o endereço
tempossociais2013@gmail.com, sendo que a organização
dará especial relevância a propostas que apresentem
contributos para o desenvolvimento teórico na área,
incluindo propostas de performances e/ou descrição e
análise de casos. Os resultados da avaliação dos resumos
serão comunicados aos autores até ao dia 30 de abril de
2013.
Está planeada a publicação em ebook dos textos do
seminário. Para serem contemplados, os textos enviados
até ao dia 30 de agosto serão avaliados em regime de
blind review e os resultados comunicados aos autores até ao dia 30 de setembro de 2013.
Datas importantes
Chamada de resumos: 30 de março de 2013
Comunicação de avaliação da proposta: 30 de abril de 2013
Envio de texto final das propostas aceites: 30 de agosto de 2013
Comunicação de avaliação do texto final: 15 de setembro de 2013
Envio (definitivo) de texto final: 30 de setembro de 2013
Nota: A aceitação da proposta para a apresentação oral não implica a aceitação do texto
escrito.
Chamada de resumos: http://tinyurl.com/bjkaed4
Call for abstracts: http://tinyurl.com/ancmyl2
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Conferência "Política e Regulação Mediática: Expandindo as Vozes e Iluminando
os Silêncios" com chamada de artigos aberta até 1 de março de 2013
Está aberta até 1 de março de 2013 a
chama da de artigos para a Conferência
‘Política e Regulação Mediática:
Expandindo as Vozes e Iluminando os
Silêncios’, que se realiza nos dias 18 e 19
de julho de 2013, na Universidade do
Minho (Braga) e é organizada pelo Centro
de Estudos de Comunicação e Sociedade
(CECS). Tratase do evento final do
Projeto de Investigação “A Regulação dos
Media em Portugal: o Caso da ERC”, financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia
(PTDC/CCICOM/104634/2008) em que, durante três anos, foi escrutinada a missão do
regulador mediático português, assim como o seu modelo conceptual e a sua performance
diária.
Com o objetivo de abordar em profundidade os reguladores mediáticos em diferentes
contextos geográficos, o Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade convidao(a) a
apresentar artigos que se enquadrem num dos seguintes tópicos:
 problemas conceptuais relativos à regulação dos media, entidades reguladoras, políticas
mediáticas, governance, desregulação, reregulação, etc;
 reguladores mediáticos convergentes ou setoriais (enquadramento legal, funções, valores
de base/legitimação, performance, mecanismos de execução/prestação de contas,
organização/composição institucional e financiamento);
 ligações entre reguladores mediáticos subnacionais/regionais, nacionais e
transnacionais;
 articulação entre a regulação, a coregulação e a autoregulação dos media;
 independência dos reguladores mediáticos ‘independentes’;
 movimentos sociais e dinâmicas cívicas para estabelecer ou diluir reguladores
mediáticos;
 análise comparativa internacional de reguladores mediáticos;
 regulação da Internet e Novos Media.
O resumo deve ser submetido até 1 de março, dirigido a Helena Sousa
(mediareg@ics.uminho.pt), com a seguinte informação: a) autor(es); b) afiliação; c)
endereço de email; d) 300 palavras.
Membros da Comissão Organizadora: Helena Sousa, Manuel Pinto, Joaquim Fidalgo,
Ana Melo, Elsa Costa e Silva, Luís António Santos, Sérgio Denicoli, Mariana Lameiras, Marta
Eusébio Barbosa, Raphael Marinho, Chalini Barros.
Chamada de artigos completa em português:
http://www.lasics.uminho.pt/mediareg/?page_id=1310
Chamada de artigos completa em inglês:
http://www.lasics.uminho.pt/mediareg/?page_id=1310&lang=en
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Pedro Andrade integra equipa internacional “Art and Social Inclusion in Urban
Communities”
No seguimento de atividades de internacionalização da
investigação, como a exibição do Livro Experimental nº 3 de
Pedro Andrade intitulado Novela GeoNeoLógica na exposição
coletiva de arte Off the Shelf realizada na galeria Stockwell
Studios em Londres, este investigador participa, desde
fevereiro de 2013, na equipa internacional Art and Social
Inclusion in Urban Communities, coordenada por Mel Jordan,
Loughborough University, UK, e incluindo os seguintes
membros: Loretta Lees, Kings College, Londres, UK; Frank
Moulaert, Leuven Univ. (Lovaina), Bélgica; Constanza Parra,
Univ. of Groningen, Holanda; Martin Zebracki, Wageningen
Univ., Utrecht, Holanda; Dave Beech, Chelsea School of Arts,
Londres, UK; Andy Hewitt, Loughborough University, UK;
Pedro Andrade, CECS, ICS, Univ. Minho, Braga, Portugal.
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Fernando Alves (TSF) assinalou o Dia Mundial da Rádio em Braga
O jornalista Fernando Alves da TSF assinalou o Dia Mundial da Rádio, em Braga, no dia 13
de fevereiro (21h00, Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva), numa iniciativa do Centro de
Estudos de Comunicação e Sociedade. ‘Nos olhos da rádio’ foi o mote desta tertúlia que
pretendeu promover uma conversa com o público sobre a maneira como a rádio dá a ver a
atualidade e decorreu no âmbito das atividades do projeto de investigação ‘Estação NET:
moldar a rádio para a web’ (financiado pela FCT), coordenado por Madalena Oliveira
(CECS).
Durante décadas a rádio foi o meio de comunicação que criou, para várias gerações, uma
imagem do mundo e do que acontecia. Hoje, competindo com os meios audiovisuais, talvez
mais dominados pela imagem do que pelo som, a rádio tem um duplo desafio: o de se
reacomodar no ambiente da Internet e o de, ainda assim, continuar a ensinarnos o prazer
de ouvir. Refletir sobre estas oportunidades da rádio no século XXI foio objetivo desta
tertúlia que contou com a presença especial de Fernando Alves, jornalista da TSF, e de Luis
Miguel Pedrero, professor da Universidade Pontifícia de Salamanca.
O encontro inscreveuse no âmbito das atividades do projeto de investigação ‘Estação NET:
moldar a rádio para a web’ (financiado pela FCT), coordenado pela investigadora Madalena
Oliveira.
Vídeo AAUMTV: http://www.youtube.com/watch?v=fqCWcHvJrqQ&feature=youtu.be
Mais informação sobre o projeto ‘Estação NET: moldar a rádio para a web’:
http://tinyurl.com/c5cayzy
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Seminário "Crianças e Jovens Hoje: Dilemas e Desafios"
Teve lugar no dia 5 de fevereiro, em
Famalicão, no Parque das Devesas (Casa do
Território), o seminário “Crianças e Jovens
Hoje: Dilemas e Desafios”. Organizado por
investigadores do CECS, em conjunto com a
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens
de Famalicão, versou sobre algumas das
problemáticas associadas às crianças e aos
jovens e que preocupam hoje as instituições,
os educadores/professores e os profissionais
de saúde.
O seminário, que decorreu durante a tarde,
foi moderado por Emília Araújo (CECS), e
contou com uma intervenção da investigadora Sara Pereira (CECS) intitulada “Os media na
vida de crianças e jovens: desafios e dilemas”.
Programa completo:
http://www.comunicacao.uminho.pt/upload/docs/programa_crianças_e_jovens.pdf
Clipping:
“Correio do Minho”, 06/02/2013
http://193.137.91.101/upload/docs/CM_06_02_2013_sem_famalicao.pdf
Nota: Fotografia retirada da edição de 06/02/2013 do jornal "Coreeio do Minho"
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Aos cursos de mestrado em Ciências da Comunicação, Comunicação, Cidadania e
Educação, e em Comunicação, Arte e Cultura
Mário Augusto deu aula aberta sobre Cinema
Mário Augusto deu uma aula aberta sobre Cinema,
aos cursos de mestrado em Ciências da
Comunicação, Comunicação, Cidadania e Educação
e em Comunicação, Arte e Cultura. Foi no dia 19
de fevereiro (18h0020h00), no Auditório
Multimédia do Instituto de Educação (Campus de
Gualtar, Braga) e teve por título genérico "O Que
Mário Augusto sabe sobre... cinema".
O apresentador televisivo, que falou sobre os
segredos da sétima arte, é jornalista desde 1986,
colaborou em diversos jornais, designadamente "O
Comércio do Porto", onde estagiou, "Êxito", "Sete"
e revista "Sábado". Na rádio, trabalhou na
Comercial, Renascença, Antena 1, Antena 3 e foi
fundador da Rádio Nova, em 1989. Iniciouse em
televisão em 1985, primeiro em programas
infantis da RTP (canal 1 e 2) e foi assistente de produção de vários projetos na RTP Porto.
Desde 1988 é jornalista e apresentador de televisão, tendo apresentado vários espaços e
rubricas de informação cinematográfica. Em 1992, com o aparecimento da SIC, integrou a
delegação do Porto. Apresenta desde o início da carreira programas de cinema e faz
habitualmente entrevistas às estrelas da sétima arte.
Noutras áreas de televisão, tem realizado grandes reportagens, com destaque para o
trabalho sobre a situação do Nordeste Brasileiro (1994) e uma investigação sobre a
emigração portuguesa na Califórnia e Havai (1997), cuja reportagem da SIC "Mandem
Saudades" ganhou um prémio da Fundação Luso Americana para o Desenvolvimento. Entre
1999 e 2001 foi um dos repórteres que desenvolveu os 13 documentários sobre "O Século
XX Português", na SIC Noticias. Frequentou o centro de formação da RTP, vários workshops
de comunicação e o centro de formação da RDP. Em janeiro de 2010 regressou à RTP,
sendo a grande reportagem "Até onde poderei sonhar" o ultimo trabalho de fôlego que fez
na SIC. Apresenta desde então os magazines de televisão "Janela Indiscreta" e "Cinemax"
e é um dos responsáveis pela Academia RTP.
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Inscrevese no projeto FCT “A Doença em Notícia”
Ebook “Olhares Cruzados sobre Comunicação na Saúde: relatório de um debate”
Já está disponível o Ebook “Olhares Cruzados
sobre Comunicação na Saúde: relatório de um
debate” (ISBN 9789898600097), que é editado
pelo Centro de Estudos de Comunicação e
Sociedade (CECS) e organizado por Sandra
Marinho, Felisbela Lopes, Teresa Ruão, Zara Pinto
Coelho e Luciana Fernandes. Inscrevese no
projeto FCT “A Doença em Notícia” e decorre de
um “Encontro Científico sobre Comunicação na
Saúde”, que se realizou no dia 9 de novembro de
2012, no Instituto de Ciências Sociais da
Universidade do Minho, e reuniu representantes do
jornalismo, da assessoria de imprensa e da
investigação.
A publicação, com 64 páginas, tem textos de
Felisbela Lopes (investigadora principal do projeto)
(“A Doença em Notícia: um projeto de investigação
em desenvolvimento”), de Felisbela Lopes e
Luciana Fernandes (“À procura de uma vibrante
esfera pública da saúde através da análise da
imprensa portuguesa”), de Zara PintoCoelho (“A
Interacção entre Jornalistas, Fontes e Públicos:
uma perspectiva discursiva”), de Teresa Ruão
(“Fontes e Assessorias em Saúde: duas faces da
mesma moeda?”) e de Sandra Marinho e Teresa
Ruão (“Linhas para um projeto de formação em Comunicação na Saúde: as propostas do
debate”).
Download gratuito do Ebook:
http://www.lasics.uminho.pt/ojs/index.php/cecs_ebooks/issue/view/105/
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Livro da autoria de cinco investigadores do CECS
“Dicas para investigar em Ciências Sociais e Humanas”
Já está disponível o livro "Dicas para investigar
em Ciências Sociais", da autoria de cinco
investigadores do CECS: Alberto Sá, Luís
Pereira, Luís António Santos, Pedro Portela e
Sandra Marinho´. A obra nasce da experiência
dos autores na elaboração das suas teses de
doutoramento e aspira a ser um auxiliar de
percurso para muitas viagens individuais com
objetivo semelhante. O livro está organizado
em sete grandes áreas temáticas (Interrogar,
Explorar, Situar, Descobrir, Prevenir, Viver e
Personalizar) que correspondem, em traços
genéricos, a outros tantos momentos do
processo de investigação. Partindo de um
conceito próximo do de uma caixa de
ferramentas, há aqui, naturalmente, um apelo
a um uso muito funcional das sugestões.
A escrita é o mais concisa possível, tentando
aproximarse do estilo adotado numa curta
mensagem de texto (no Twitter, por exemplo)
e recorrendo ainda ao uso de palavraschave
(tags) para agilizar eventuais pesquisas.
O prefácio foi escrito por Manuel Pinto
investigador do CECS e coordenador da linha
de investigação de Média e Jornalismo:
"O doutoramento constitui um momento importante da carreira académica ou,
simplesmente, do percurso de estudo e de investigação de quem pretende aprofundar e
criar conhecimentos num domínio do saber.
Outrora era frequente ser o ponto culminante de uma vida dedicada à investigação. Hoje,
cada vez mais, constitui o requisito para receber carta de alforria na investigação
autónoma e na orientação de novos investigadores. É por isso que claudicar na exigência e
no rigor, num
processo de doutoramento, equivale a comprometer a qualidade da vida académica e do
contributo que os doutores novos poderão dar na sociedade. Tudo aquilo que possa, assim,
concorrer para que a empresa do doutoramento possa ser levada a bom porto, permitindo
atingir os seus objetivos sem deixar excessivos estragos, deve ser saudado e bem
acolhido.
É o caso deste trabalho que, em boa hora, um grupo de cinco colegas investigadores do
Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho decidiu elaborar
e publicar. Ele destacase, na sua simplicidade e despretensiosismo, por entrar naquilo
que, algo
pomposamente, poderíamos designar pelo “território do nãodito”.
Há quem produza um vademecum ou procure compendiar questões e respostas para
desafios do género “tudo aquilo que sempre quis perguntar, mas não teve coragem ou não
sabia a quem”. Aqui não é esse, ou não é bem esse, o objetivo. Tratase sobretudo de
dicas, apontamentos ou de “vitaminas” para atravessar esse “nãolugar” e esse “não
tempo” que é a preparação da tese de doutoramento. Aparentemente mais fragmentário e
mais volátil, tem, no entanto, o condão de se aproximar da mais da vida, sobretudo
daquelas dimensões e vicissitudes que normalmente não vêm em nenhum vademecum e,
muito menos, em nenhum dos muitos manuais de investigação.
Ao adotar a perspetiva vivencial, os autores falam de experiência feita, a qual está, de
resto, ainda fresca. E é enquanto está fresca que mais importa partilhála, como é bom de
ver. Esse vivido comporta dimensões várias, nomeadamente afetivas, emocionais,
relacionais,
cognitivas, institucionais. Um trabalho como o presente não se propõe ser certamente um
conselheiro psicológico. Não será, todavia, despropositado acentuar, num contexto destes,
que um dos requisitos para fazer face ao doutoramento é gostar do que se estuda (ainda
que o
gosto possa nascer também durante o processo). Isto pressupõe alguma ponderação e
tempo dedicado à escolha do problema a estudar, bem como avaliar se estão reunidas as
condições básicas para esta aventura que tem sempre uma parte de “travessia do
deserto”.

Vale a pena, na medida em que isso for possível, conciliar as ‘dicas’ deste livro com
aquelas que podem advir do encontro face a face com quem faz a mesma viagem. Não há
muitos anos, uma colega, que muito admiro, criou uma espécie de grupo de “doutorandos
anónimos” que partilhava ao vivo as suas experiências, com as descobertas, interrogações
e ansiedades a elas associadas. Este trabalho vai na mesma direção e é dele
complemento.
E na sua simplicidade é fiel àquele lema do médico e filósofo renascentista bracarense,
Francisco Sanches, para quem “o verdadeiro caminho do conhecimento reside em
examinar as próprias coisas” (resipsas examinare  verus est sciendi modus). Ao
questionar os princípios escolásticos e a ideia de uma ciência feita, abria terreno ao exame
das “próprias coisas”, ou seja aquilo que apreendemos pela observação e pela experiência.
Questionar o óbvio e o naturalizado e evidenciar o que há de construído e de provisório no
processo de elaboração do conhecimento é um modo de “desdramatizar” e desmitificar não
só o conhecimento, mas o processo individual e social da sua construção. E, por maioria de
razão, do doutoramento.
Os autores destas ‘dicas’ deixaram, propositadamente, a sua obra inacabada. Na verdade
ela nunca estará terminada, porque infindas e irrepetíveis são as experiências dos
doutorandos. Mas foram mais longe e desafiamnos a todos a completála reservando um
espaço para
continuar a escrita. Convidamnos, assim, a ser participantes, e não apenas leitores
interessados. Sugerindo já um contributo nesse sentido, deixo uma sugestão: sendo a
relação entre doutorando e orientador(es) parte integrante do processo de doutoramento,
e uma vez
que tal relação é normalmente um dos vetores da experiência de investigação e de escrita,
que “vitaminas” propor aos orientadores? E estes? Não deveriam escrever as suas próprias
‘dicas’, como aqui fazem os doutorandos?”
Mais info: http://www.wook.pt/ficha/112i/a/id/14783483
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13/02/2013  Fernando Alves assinala Dia Mundial da Rádio em Braga
http://193.137.91.101/upload/docs/radio_fernando_alves_jn.pdf

25/02/2013  Helena Sousa: primeira mulher à frente do Instituto de Ciências Sociais
http://193.137.91.101/upload/docs/CM_25_02_2013.pdf
07/02/2013  Dia Mundial da Rádio
http://193.137.91.101/upload/docs/radio_fernando_alves_13_fev_2013.pdf
06/02/2013  Especialistas lançam pistas para educadores
http://193.137.91.101/upload/docs/CM_06_02_2013_sem_famalicao.pdf

06/02/2013  Tertúlia com Fernando Alves assinala Dia Mundial da Rádio
http://193.137.91.101/upload/docs/radio_diario_minho.pdf
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Inês Amaral
 Apresentação da comunicação "Mapeamento das representações sociais da velhice no
espaço digital", em coautoria com Fernanda Daniel (ISMT e CEPESE) e Rosa Monteiro
(ISMT e CES), no SEMIME 2013 (1 e 2 de fevereiro na Faculdade de Motricidade Humana
da Universidade Técnica de Lisboa).
 Apresentação da comunicação "Exclusão digital: “grupos desfavorecidos” numa Europa a
27", em coautoria com Manuel Pinto (CECS), Sara Pereira (CECS), Simone Petrella
(CECS), Fábio Ribeiro (CECS) e Nélia Nobre (CECS), no SEMIME 2013 (1 e 2 de fevereiro
na Faculdade de Motricidade Humana da Universidade Técnica de Lisboa).
Isabel Macedo
 Colaboração na organização da 4ª sessão de cinema do Clube de Cinema da Escola
Secundária de Santa Maria Maior (Viana do Castelo), no dia 31 de janeiro, com a
apresentação do documentário "A Primeira Fronteira", de Marco Espírito Santo e posterior
discussão em grupo. Esta sessão resultou de uma parceria com o projeto de investigação
"Migrações e Identidades no Documentário Fílmico Português: a Literacia Cinematográfica
na Promoção da Interculturalidade" (SFRH/BD/75765/2011), constituindose numa
atividade de extensão do projeto "Narrativas Identitárias e Memória Social: a
(re)construção da lusofonia em contextos interculturais (PTDC/CCI/COM/105100/2008).
Mais informação disponível online em http://clubedecinemadaesmaior.blogspot.pt/.
 Macedo, I. & Cabecinhas, R. (2013) Diasporic identity(ies): migrants as filmmakers and
actors in Lusophone documentary films. International Conference Narratives of Migration
and Exile, King’s College London, 2122 fevereiro
(http://migrationconference.wordpress.com/).
Júlia Tomás
 Organização do Congresso Anual e da Assembleia Geral Anual da Eurodoc
(http://lisbon2013.abiconline.org).
 Participação no ciclo de sessões sobre sociologia do tempo  “Tempo e as Temporalidades
Sociais: uma introdução” – que decorrem na Universidade do Minho até 9 de março e que
têm o CECS associado à organização (http://tinyurl.com/az9zqzg).
Rosa Cabecinhas
Arguente da dissertação de Doutoramento em PósColonialismos e Cidadania Global,
intitulada Antigos combatentes africanos das Forças Armadas Portuguesas. A Guerra
Colonial como território de (re)conciliação, de Fátima da Cruz Rodrigues. Provas na
Universidade Coimbra, 15 de fevereiro de 2013.
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