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"Aqui é o mundo  Teatro e técnicas de expressão"
José Miguel Braga: novo Doutor em Ciências da Comunicação
José Miguel Braga, docente do
Departamento de Ciências da Comunicação
(ICSUMinho), doutorouse no passado dia
29 de julho em Ciências da Comunicação
(especialidade de especialidade de Teoria
da Cultura), com a tese "Aqui é o mundo 
Teatro e técnicas de expressão". A
orientação da tese pertenceu a Moisés de
Lemos Martins, sendo coorientada por
Manuel Pinto (ambos do Departamento de
Ciências da Comunicação  ICS,
UMinho/CECS) . O candidato foi aprovado por unanimidade.
Mais >

No dia 27 de setembro (Anfiteatro B2 do CP2, UMinho, Campus de Gualtar)
Fábio Fonseca Ribeiro defende tese de doutoramento intitulada "A
participação dos cidadãos nos média portugueses: estímulos e
constrangimentos"
Estão marcadas para o próximo dia 27 de
setembro, Anfiteatro B2 do CP2, UMinho,
Campus de Gualtar), as provas de
doutoramento em Ciências da
Comunicação, especialidade em Sociologia
da Comunicação e da Informação do mestre
Fábio Fonseca Ribeiro, investigador
colaborador do CECS. Tratase de um
Doutoramento Europeu (estágio de seis
meses na Universidad Autónoma de
Barcelona), sendo a tese orientada pelo professora Madalena Oliveira (CECS), e
que tem por título "A participação dos cidadãos nos média portugueses:
estímulos e constrangimentos".
Mais >

CECS acolhe candidaturas para 'Investigador FCT'
O CECS aceita candidaturas para efeitos do Concurso Investigador FCT
(contratação de investigadores doutorados para unidades de investigação). As
propostas devem ser apresentadas por email (cecs@ics.uminho.pt) antes da
formalização da candidatura à FCT.
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Mais >

Pósgraduações (doutoramentos e mestrados): segunda fase de
candidaturas abre a 26 de agosto
A segunda fase para candidaturas para os
cursos doutorais ou de mestrado, estará
aberta entre 26 de agosto e 11 de semtebro.
Doutoramento em Ciências da Comunicação
http://193.137.91.101/upload/docs/EditalDout%20CC%2020132014.pdf
Doutoramento em Estudos Culturais
http://www.comunicacao.uminho.pt/ensino/content.asp?
startAt=2&categoryID=759
Mestrados em "Ciências da Comunicação", "Media Interativos",
"Comunicação, Arte e Cultura" e "Comunicação, Cidadania e Educação"
http://www.comunicacao.uminho.pt/ensino/ciclos.asp?
startAt=2&categoryID=629

4 a 6 de julho
Conferência Internacional "Interfaces da Lusofonia"
Organizada pelo CECS, decorreu de 4 a 6
de julho, na UMinho (Braga), a Conferência
Internacional "Interfaces da Lusofonia".
Teve como proposta fundamental uma
reflexão crítica da Lusofonia na interseção
de olhares, de interpretações e de saberes.
Contou com a presença de reputados
especialistas das áreas das ciências
humanas e sociais, que se têm dedicado ao estudo de temas relacionados com
a lusofonia. Para além do programa científico, decorreu um diversificado
programa cultural durante os dias da conferência, assim como programas
culturais pré e pósconferência, com a colaboração de diversas associações
locais.
Mais >

18 e 19 de julho
Conferência Internacional "Media Policy and Regulation: Activating Voices,
Illuminating Silences"
Decorreu nos dias 18 e 19 de julho a
Conferência Internacional "Media Policy and
Regulation: Activating Voices, Illuminating
Silences". Organizada pelo Projeto de
Investigação CECS/UMinhoFCT "A
Regulação dos Media em Portugal: o Caso
da ERC" (PTDC/CCICOM/104634/2008), a
conferência foi palco da divulgação dos
resultados da atividade que a equipa do projeto desenvolveu ao longo de três
anos, assim como momento de troca e partilha de experiências de regulação
mediática.
Mais >

9 de julho
Congresso ‘O fluxo e a morte'
Realizouse na tarde do dia 9 de julho, na
sala de atos do ICS (UMinhoBraga), o
congresso ‘O fluxo e a morte'. Organizado
pelo CECS, foi coordenado por Moisés de
Lemos Martins e Maria da Luz Correia e
decorreu no âmbito de um projeto científico
de cooperação entre a o CECSUMinho e a

Universidade Federal de Minas Gerais (Brasil).
Mais >

12 de julho
1º Encontro do GT de Comunicação Organizacional e Institucional da
SOPCOM
Com o objetivo de debater a questão da
divergência ou da convergência entre a
Comunicação Organizacional e as Relações
Públicas, teve lugar no dia 12 de julho, na
sala de atos do Instituto de Ciências
Sociais (UMinho, Braga), o 1º Encontro do
Grupo de Trabalho (GT) de Comunicação
Organizacional e Institucional da SOPCOM.
Da iniciativa, organizada pelo CECS, resultou um debate que contou com a
presença de académicos de diferentes instituições de ensino superior do país,
representando o estudo destas duas áreas que podem ser observadas
cientificamente sob perspetivas distintas.
Mais >

4 de julho
Apresentação dos resultados do Estudo de Impactos de Guimarães 2012
Capital Europeia da Cultura desenvolvido pela UMinho
Foram apresentados, no dia 4 de julho, em
Guimarães, os resultados do Estudo de
Impactos de Guimarães 2012Capital
Europeia da Cultura desenvolvido pela
UMinho. Albertino Gonçalves (CECS)
coordenou a componente sociológica do
documento.

Mais >

Realizase de 9 a 11 de setembro, na UMinho (Braga)
Escola de Verão SOPCOM 2013 já tem programa
Já se encontra disponível o programa
detalhado da Escola de Verão SOPCOM
2013, que será subordinada ao tema
"Tecnologias Digitais, Comunicação e
Cultura: caminhos da investigação" e que
terá lugar de 9 a 11 de setembro na UMinho
(Braga). Esta será a segunda edição do
evento que surge após o sucesso da iniciativa realizada em 2012, em Lisboa,
numa organização do Grupo de Trabalho de Jovens Investigadores da
SOPCOM (Associação Portuguesa de Ciências da Comunicação), a que estão
ligados vários investigadores do CECS.
Mais >

Decorre nos dias 12 e 13 de setembro, na UMinho (Braga)
II Jornada dos Doutorandos em Ciências da Comunicação e Estudos
Culturais
Decorre nos dias 12 e 13 de setembro, na
UMinho (Braga), a II Jornada dos
Doutorandos em Ciências da Comunicação
e Estudos Culturais. O evento, que é
organizado pelo Centro de Estudos de
Comunicação e Sociedade (CECS), tal
como na edição anterior, visa dar
visibilidade e fortalecer o trabalho de
investigação desenvolvido nos campos das
Ciências da Comunicação e dos Estudos
Culturais, propiciar espaços de diálogo,
possibilitar a troca de experiências e a avaliação crítica construtiva.

"Anuário Internacional de Comunicação Lusófona 2013": submissão de
trabalhos aberta até 27/9
Decorre até 27 de setembro o período de
submissão de trabalhos para a edição de
2013 do Anuário Internacional de
Comunicação Lusófona. A próxima edição é
subordinada ao tema "A comunicação na
diáspora e as diásporas da comunicação".
A publicação é exclusivamente online e
está a ser preparada pela Agacom 
Associação Galega de Investigadores e
Investigadoras de Comunicação.

Mais >

II CONFIBERCOM: Chamada para apresentação de propostas de trabalho
aberta até 15 de outubro
Está aberta até ao dia 15 de outubro a
chamada para apresentação de propostas
de trabalho ao II Congresso Mundial de
Comunicação Iberoamericana, que será
organizado pelo CECS e que a Universidade
do Minho vai acolher de 13 a 16 de abril de
2014. Promover a reflexão sobre os desafios de internacionalização das
ciências da comunicação no espaço iberoamericano, fomentar a valorização
das línguas ibéricas como línguas de conhecimento e de produção científica e
estreitar os laços de cooperação entre os investigadores dos países desta
vasta região são os principais objetivos do II Congresso da Confibercom
(Confederação Iberoamericana de Associações Científicas e Académicas de
Comunicação).
Mais >

Chamada de Artigos para a "Revista Estudos de Jornalismo" (SOPCOM)
aberta até 31 de outubro
Está aberta até ao próximo dia 31 de outubro
a chamada de artigos para a Revista
Estudos de Jornalismo (editada pelo Grupo
de Trabalho de Jornalismo e Sociedade da SOPCOMAssociação Portuguesa
de Ciências da Comunicação). Sob coordenação de Isabel Reis (investigadora
do CECS), aceita propostas de artigos na área das ciências da comunicação,
com especial incidência no jornalismo.
Mais >

Conferência Internacional "Gender in focus: (new) trends in media": Call
for papers aberta até 15 de fevereiro
Está aberta até 15 de fevereiro de 2014 a
call for papers para a Conferência
Internacional "Gender in focus: (new)
trends in media", que se realizará na Universidade do Minho (Braga), nos dias
20 e 21 de junho de 2014. O evento é organizado pela equipa do projeto de

investigação "O género em foco: representações sociais nas revistas
portuguesas de informação generalista" (CECS/FCT) e tem como objetivo
servir de fórum para a discussão de ideias, experiências e resultados de
pesquisas sobre género e média, reunindo investigadores de ciências sociais,
representantes de ONGs e profissionais dos média.
Mais >

Sara Pereira é a nova diretora do Departamento de Ciências da
Comunicação
Sara Pereira, docente no Instituto de
Ciências Socias/Departamento de Ciências
da Comunicação (DCC) na UMinho e
investigadora do CECS foi eleita, no
passado dia 17 de julho, diretora do DCC. A
eleição, para um mandato de dois anos, foi
feita no âmbito do Conselho de
Departamento. Sara Pereira sucede no
cargo a Rosa Cabecinhas, também
investigadora do CECS.

Notícias do CECS nos média

Mais >

Atividades dos investigadores do CECS
Em todas as edições da newsletter são listadas as atividades dos
investigadores do CECS. Neste número destacamos as atividades dos
seguintes investigadores: , Albertino Gonçalves, Ana Carmen Palhares Ferreira,
Ana Duarte Melo, Anabela Carvalho, Carla Cerqueira, Carlos Tourinho, Emília
Araújo, Evandro Oliveira, Francine Oliveira, Isabel Macedo, Joaquim Fidalgo,
Jorge Palinhos, Luís António Santos, Lurdes Macedo, Maria Manuel Baptista,
Mariana Lameiras, Michelly Carvalho, Moisés de Lemos Martins, Patrícia
Silveira, Paula Campos Ribeiro, Paula Lobo, Pedro Andrade, Rosa Cabecinhas,
Sara Vidal Maia, Vítor de Sousa.
Mais >

Revistas de Acesso Livre

Mais >

Ficha Técnica:
Diretor: Moisés de Lemos Martins
Diretorasadjuntas: Helena Sousa e Madalena Oliveira
Editorexecutivo: Vítor de Sousa
Colaboram neste número: Ana Isabel Reis, Isabel Macedo, Lília Abadia,
Madalena Oliveira, Marta Barbosa, Luís António Santos, Maria da Luz Correia,
Ricardina Magalhães, Rosa Cabecinhas, Teresa Ruão.
O CECS tem o apoio da FCT
Financiado pelo Projeto Estratégico PEstOE/COM/UI0736/2011

Para mais informações:
Universidade do Minho
Instituto de Ciências Sociais
CECSCentro de Estudos de Comunicação e Sociedade

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 http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/
Facebook
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ANEXOS DA NEWSLETTER

Tendo em conta que o antigo site do CECS já não está disponível para
consulta, aqui apresentamos, com outra extensão, algumas das notícias
anteriormente referidas na Newsletter.
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José Miguel Braga: novo Doutor em Ciências da
Comunicação
José Miguel Braga, docente do Departamento de Ciências da Comunicação
(ICSUMinho), doutorouse no passado dia 29 de julho em Ciências da
Comunicação (especialidade de Teoria da Cultura), com a tese "Aqui é o mundo
 Teatro e técnicas de expressão". A orientação da tese pertenceu a Moisés de
Lemos Martins, sendo coorientada por Manuel Pinto (ambos do Departamento
de Ciências da Comunicação  ICS, UMinho/CECS) . O candidato foi aprovado
por unanimidade.
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O júri foi presidido por Helena Sousa, presidente do ICS, sendo composto por
João Maria Bernardo Ascenso André (Universidade de Coimbra), Paulo Filipe
Gouveia Monteiro (Universidade Nova de Lisboa), João Manuel da Mota
Rodrigues (diretor artístico do Teatro Nacional D. Maria II), Albertino Gonçalves
(CECSUMinho), para além dos orientadores.
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Fotos do evento: clicar aqui.
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Fundação para a Ciência e a Tecnologia

Contratação de Doutorados
Concurso Investigador FCT 2013
Objetivos e enquadramento
A FCT pretende apoiar excelentes investigadores, de todas as nacionalidades, que tenham potencial para
desenvolver investigação inovadora e tornaremse líderes na sua área. Na sequência do concurso 2012, no
âmbito do qual foram atribuídas 158 posições, a FCT lança o concurso 2013 com o objetivo de financiar
mais 150 investigadores.
Consulte o Aviso de Abertura do Concurso.

Financiamento
O Programa Investigador FCT oferece uma remuneração competitiva, à qual pode acrescer um
financiamento startup para investigadores que não sejam Investigador Responsável em nenhum projeto
ativo (financiado pela FCT) a partir de 1 de janeiro de 2014. Este financiamento complementar, no
montante máximo de € 50.000, reveste a forma de projeto de investigação exploratória.
Os contratos de trabalho celebrados no âmbito do presente concurso são financiados por verbas do
Orçamento do Estado do Ministério da Educação e Ciência e, quando elegíveis, pelo Programa Operacional
Potencial Humano do QREN, de acordo com as disposições do Regulamento Específico da Tipologia de
Intervenção 4.2. "Promoção do Emprego Científico".

Destinatários e elegibilidade
Podem candidatarse investigadores doutorados, de qualquer nacionalidade, e qualquer área científica ou
académica.
Existem três níveis diferentes de financiamento:
"Nível inicial"  para doutorados, com um currículo de mérito excecional e sem exigência de
independência científica prévia, com doutoramento concluído há mais de 3 anos e menos de 8 anos;
"Nível de desenvolvimento"  doutorados com um currículo de mérito excecional e experiência
como investigador independente;
"Nível de consolidação"  para doutorados com experiência como investigador independente com
um currículo excecional e que evidenciem liderança científica numa determinada área do
conhecimento.
Informação adicional sobre os requisitos de admissibilidade pode ser consultada nos documentos oficiais
do concurso, no Regulamento e no Guião de candidatura (em inglês).

Como concorrer
O concurso está aberto entre o dia 25 de julho e as 17:00 (hora de Lisboa) do dia 10 de setembro
de 2013.
As candidaturas são submetidas eletronicamente, em língua inglesa, através da plataforma Investigador
FCT.
A consulta do modelo de formulário de candidatura, disponível aqui, permite obter uma visão geral das
diferentes secções a preencher.
Para informações detalhadas acerca de como concorrer e apresentar a sua proposta, consulte o Guião de
Candidatura e o Guião de Ética (ambos em inglês).

Avaliação

As propostas serão avaliadas por painéis independentes, compostos por especialistas de reconhecido
mérito em cada área científica, de acordo com os seguintes critérios de avaliação:
Mérito científico do candidato
Plano de desenvolvimento de carreira
Mérito científico, natureza inovadora e exequibilidade do projeto de investigação
Às propostas serão atribuídas classificações numa escala de 1 a 9. Apenas as propostas com classificação
superior a 7 serão consideradas como aprovadas.
Mais informação acerca do processo de avaliação está disponível no Guião de Avaliação (em inglês).

Contactos
Informação adicional, ou questões acerca deste concurso: info.if@fct.pt.
Nenhuma informação contida nesta página substitui ou se sobrepõe ao estipulado no
Regulamento e no Aviso de Abertura do Concurso.
©2017 · Fundação para a Ciência e a Tecnologia

Doutoramento em Ciências
da Comunicação

Edital
Doutoramento em Ciências da Comunicação
1. Áreas de especialização
Cibercultura e Redes de Comunicação
Comunicação audiovisual
Comunicação Estratégica e Organizacional
Comunicação Intercultural
Comunicação, Consumo e Lazer
Economia Política dos Media
Educação para os Média;
Estudos de Jornalismo
Estudos da Recepção
Ética da Comunicação e da Informação
Indústrias Culturais
Média Interativos
Psicologia da Comunicação
Semiótica Social
Sociologia da Comunicação e da Informação
Teoria da Cultura
Teorias da Comunicação e da Informação.
2. Número de vagas
a) Número de total para o ano letivo de 2013/2014: 20
b) Número mínimo de inscrições para que o curso funcione: 10

3. Habilitações de acesso
Podem candidatar-se
a) os titulares do grau de Mestre em Ciências da Comunicação ou em áreas afins;
b) os titulares do grau de licenciado, detentores de um currículo escolar ou científico
especialmente relevante, que seja reconhecido pelo Conselho Científico do Instituto de
Ciências Sociais como atestando capacidade para a realização deste ciclo de estudos;
c) os candidatos que, não sendo licenciados, apresentem um currículo escolar, científico ou
profissional, que seja reconhecido pelo Conselho Científico do Instituto de Ciências Sociais
como atestando a capacidade para a realização deste ciclo de estudos.
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4. Período de candidaturas
1ª fase: 20 maio a 11 junho i
2ª fase: 25 agosto a 11 setembro (vagas sobrantes)
3ª fase: 27 setembro a 2 outubro (vagas sobrantes)

5. Formalização de candidaturas
5.1- Entrega de candidaturas
As candidaturas são efectuadas via Internet através do seguinte endereço:
http://candidaturas.ics.uminho.pt/doutoramento/inicio.php
5.2- Documentação
a) Documentos comprovativos das habilitações de acesso ao doutoramento de que o
candidato é titular (Fotocópia do certificado de habilitações, com discriminação das
disciplinas realizadas e respectiva classificação final);
b) Curriculum vitae detalhado;
c) Fotocópia do BI ou outro documento de identificação;
d) Fotocópia de cartão de contribuinte (apenas para candidatos nacionais);
e) Uma carta expondo de modo circunstanciado as motivações para a candidatura e os
interesses e expectativas quanto à realização do doutoramento;
f) Outros elementos relevantes para a apreciação da candidatura;
g) Formulário de candidatura;
h) Taxa de candidatura, não reembolsável. Os candidatos deverão enviar o comprovativo de
uma transferência bancária de 30 Euros. Informações para a transferência bancária:
- ABA ou Swift code do banco: CGDIPTPL
- Nome da Instituição de estudo: Universidade do Minho
- Sector financeiro responsável pela cobrança: Direcção Financeira e
Patrimonial
- Endereço completo do sector financeiro: Largo do Paço, 4700 Braga
- Nome do Banco: Caixa Geral de Depósitos
- IBAN PT50003501710016732263015
- Nº do banco (NIB) 003501710016732263015
- Nº da agência: 0035 – 0823
- Conta bancária: 0171167322630
- Endereço bancário: Praça da República – 4700 BRAGA - PORTUGAL
6- Critérios de seleção
Os candidatos serão selecionados pela Comissão Diretiva do Doutoramento tendo em conta os
seguintes parâmetros:
Os candidatos serão selecionados pela Comissão Diretiva do Doutoramento em Ciências da
Comunicação tendo em conta os seguintes parâmetros:
a) apreciação do Curriculum académico, científico e técnico-profissional;
b) articulação com os projetos de investigação em curso no Centro de Estudos de
2

Comunicação e Sociedade (Cf.: www.cecs.uminho.pt)
c) poderá ainda ser exigida uma entrevista, como critério suplementar.
7- Divulgação de resultados
1ª fase: 20 de julho
2ª fase: 23 de setembro
3ª fase: 14 de outubro
8- Período de matrícula e inscrição
1ª fase: de 25 de julho a 7 de agosto
2ª fase: de 26 de setembro a 3 de outubro
3ª fase: de 16 a 18 de outubro
9- Calendário escolar
As aulas decorrerão às sextas-feiras, durante todo o dia. Início previsto para outubro
10- Plano de estudos
Consultar em
http://www.comunicacao.uminho.pt/ensino/content.asp?startAt=2&categoryID=706
11- Mais informações
http://www.comunicacao.uminho.pt
Telefone: 253 604216
Email. pedagogico@ics.uminho.pt

i

Aconselha-se os candidatos estrangeiros a inscrever-se neste prazo, tendo em conta o período necessário à
emissão de visto, nos casos em que é exigido
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Introdução
O Programa Doutoral em Estudos Culturais foi o primeiro nesta área em
Portugal a ser acreditado pela A3ES. Fruto de um protocolo de cooperação
estabelecido entre a Universidade do Minho e a Universidade de Aveiro,
especificamente através das suas unidades orgânicas Instituto de Ciências
Sociais e Departamento de Línguas e Culturas, o Programa funciona em cada
ano numa das Universidades proponentes, em regime rotativo (nesta sua sexta
edição funcionará na Universidade do Minho).
O Doutoramento em 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 de género, media, internet, estudos
fílmicos, póscolonialismo, preservação, gestão e promoção do património
material e imaterial, criação de públicos, turismo cultural, marketing cultural,
políticas culturais, 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, Sociologia, Antropologia, Psicologia,
Filosofia, Literatura ou Património, entre outras.
A formação de doutorandos na área dos Estudos Culturais, embora por vezes
em áreas concomitantes como é o caso da Literatura, Filosofia, História,
Comunicação, Sociologia, Geografia ou Antropologia tem vindo a ser requerida
na resolução de questões concretas com que se debatem as populações e
poderes públicos (e.g. questões de discriminação social, xenofobia ou
nacionalismos, tensões sociais e fraca participação cívica), poderes
económicos (criação de museus, festivais, eventos, roteiros turísticos e
indústrias culturais em geral) e os mais diversos grupos sociais que pretendem
ver reconhecidos modos de representação do mundo, exigindo a legitimação de
novas práticas sócioculturais.
Este Programa pretende estimular ainda 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.
O Curso de Doutoramento em Estudos Culturais é um projeto conjunto da
Universidade do Minho e da Universidade de Aveiro. Em grande medida, apoia
se nas competências, capacidades e recursos do Centro de Estudos de
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Comunicação e Sociedade (CECS) da Universidade do Minho, a única unidade
de investigação em Ciências da Comunicação em Portugal que mereceu a
classificação de ‘Excelente' no último ciclo de avaliações levado a cabo pela
Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), em 2013, reforçando assim a
liderança já alcançada nos anteriores ciclos de avaliação. Além de docentes e
investigadores do Departamento de Línguas e Culturas da Universidade de
Aveiro, inclui, também, a participação de investigadores de todos os
Departamentos do Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho
(Ciências da Comunicação, Sociologia, Geografia e História), e ainda um
número alargado de investigadores do Instituto de Letras e Ciências Humanas
desta mesma Universidade.
A parte curricular do curso funciona em regime de rotatividade anual, entre a
Universidade do Minho e a Universidade de Aveiro. No ano letivo de 2015/2016
está a decorrer na Universidade do Minho. O Doutoramento em Estudos
Culturais não abrirá no ano letivo de 2016/2017.

Direção do Programa:
Rosa Cabecinhas
Manuel Pinto
Maria Manuel Baptista
Anthony Barker
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MESTRADO EM CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO

Links Relacionados

Este é o curso de 2º Ciclo que se inscreve no prolongamento natural do 1º Ciclo > Bemvinda/o ao Departamento de Ciências
da Comunicação
em Ciências da Comunicação. Destinase a aprofundar e a especializar os
conhecimentos adquiridos no nível anterior, fornecendo uma preparação
adequada para o desenvolvimento de uma carreira profissional ou de
investigação nesta área disciplinar. O 2º Ciclo (Mestrado) em Ciências da
Comunicação está dividido em três áreas de especialidade distintas:
Área de Especialidadede de Audiovisual e Multimédia
Área de Especialidade de Informação e Jornalismo
Área de Especialidade de Publicidade e Relações Públicas
Existe a possibilidade de opção, dentro de cada uma das áreas de
especialidade, por dois diferentes ramos:
Ramo Profissionalizante
Ramo de Investigação
Quem opte pelo Ramo Profissionalizante, concluirá o seu curso com a
realização de um estágio curricular de três meses numa empresa do sector da
Comunicação, a que se segue a elaboração (e defesa pública) do respectivo
relatório. Quem prefira o Ramo de Investigação, não fará estágio em
empresa. Preparará um projecto de investigação e dedicará o 2º ano do curso à
elaboração da respectiva dissertação, que depois defenderá em provas
públicas.
Este Mestrado promove a autonomia e um contacto mais estreito com os
contextos profissionais, assim como a aquisição de referências teóricas e
metodológicas adequadas ao desenvolvimento de um projecto de
investigação. ?Algumas das Unidades Curriculares do curso são comuns às
tres áreas de especialidade, outras são diferentes. O mesmo se diga
relativamente aos dois ramos em que o curso se subdivide. Com um horário
póslaboral, as aulas decorrem num ambiente de proximidade,
aprofundamento e interactividade. Poderás também aprender matérias
cativantes e realizar exercícios práticos, onde o mundo do trabalho é
descortinado em diversos laboratórios de actividades experimentais. É nesta
fase do curso que sentirás uma maior ligação com o mercado profissional. Na
etapa final do curso, o estágio visa completar a formação adquirida e colocar em
prática os conhecimentos e estratégias apreendidas. O Departamento de
Ciências da Comunicação tem vários protocolos com diversas empresas e
instituições da área da Comunicação e dos Media onde se realiza esse estágio
 afinal, a rampa para a profissão. Quem decida optar pelo ramo de
Investigação, beneficiará de um acompanhamento em regime tutorial para, ao
longo do 2º ano do curso, preparar uma dssertação de Mestrado. Pode ser,

também ela, um passo importante para posteriores desenvolvimentos, seja ao
nível do estudo (curso de Doutoramento), seja ao nível do trabalho de apoio
a projectos de investigação.
MESTRADO EM COMUNICAÇÃO, ARTE E CULTURA
O curso de Mestrado em Comunicação, Arte e Cultura faculta uma formação
multidisciplinar, que integra as abordagens teóricas e metodológicas da arte, da
comunicação e da cultura. Estas áreas, estreitamente interligadas, não só
convocam especialidades técnicas e científicas consolidadas como envolvem
atividades económicas e sociais em franca expansão. Este mestrado apresenta
um programa consistente nas áreas da cultura, dos média e da sociedade, com
ênfase para a relação entre os meios de comunicação, a política e a sociedade,
os usos e as potencialidades de caráter económico, a produção imagética e
artística, a conceptualização da arte digital, a relação entre a internet, a arte e a
cultura, a formação das identidades individuais e sociais e o relacionamento
intercultural. Tratase de uma iniciativa conjunta do Departamento de
Sociologia e do Departamento de Ciências da Comunicação do Instituto de
Ciências Sociais da Universidade do Minho.
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Conferência Internacional ‘Interfaces da Lusofonia’
A Conferência Internacional "Interfaces da Lusofonia" teve como proposta
fundamental pensar a Lusofonia na interseção de olhares, de interpretações e de
saberes. Organizado pelo CECS, o evento, que decorreu na UMinho (Braga), de
4 a 6 de julho, mais do que no reforço de uma tradição disciplinar, assentou 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.
A conferência contou com a presença de reputados especialistas das áreas das
ciências humanas e sociais, que se têm dedicado ao estudo de temas
relacionados com a lusofonia, dos quais se destacaram Ana Carolina
Escosteguy (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Brasil),
Annabela Rita (Universidade de Lisboa), Armando Jorge Lopes (Universidade
Eduardo Mondlane, Moçambique), Cláudia Castelo (Instituto de Investigação
Científica Tropical, Portugal), Feliciano Mira (Universidade de Coimbra),
Fernando Cristóvão (Universidade de Lisboa), Isabel Ferin Cunha (Universidade
de Coimbra, Portugal), Jacinto Rodrigues (professor jubilado  Universidade do
Porto), José Carlos Venâncio (Universidade da Beira Interior, Portugal), José
Eduardo Franco (Universidade de Lisboa, Portugal), Joseph Straubhaar
(Universidade do Texas em Austin, EUA), Juremir Machado da Silva (Pontifícia
Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Brasil), Luísa Paolinelli
(Universidade da Madeira, Portugal), Margarita Ledo Andión (Universidade de
Santiago de Compostela, Espanha), Maria Immacolata Vassallo Lopes
(Universidade de São Paulo, Brasil), Neusa Bastos (Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo, Brasil), Paulo Bernardo Vaz (Universidade Federal de
Minas Gerais, Brasil), Regina Pires de Brito (Universidade Presbiteriana
Mackenzie de São Paulo, Brasil), Rogério Miguel Purga (Universidade Nova de
Lisboa, Portugal), Vera Veiga França (Universidade Federal de Minas Gerais,
Brasil) e Onésimo Teotónio Almeida (Brown University, EUA).
Préconferência: "Um pé na língua  Pé Atrás, Pé de Cabra ou Pé de Dança?"
De 1 a 3 de Julho, em Braga: O Programa Cultural UM PÉ NA LÍNGUA  PÉ
ATRÁS, PÉ DE CABRA OU PÉ DE DANÇA? esteve integrado no programa
paralelo à Conferência Internacional Interfaces da Lusofonia.
Mesas redondas com escritores
No âmbito da conferência houve mesas redondas com escritores, em que
estiveram presentes Amélia Dalomba (Angola), Filimone Meigos (Moçambique),
José Luandino Vieira (Angola), Lupito Feijóo (Angola), Luís Costa (Timor Leste),
Miguel Miranda (Portugal), Olinda Beja (São Tomé).
Programa Cultural
Do programa cultural da conferência fez parte um concerto de piano por Joana
Gama, que interpretou ‘Viagens na minha terra', de Fernando Lopes Graça.
Pósconferência: Velhacine Interfaces da Lusofonia
No âmbito do congresso internacional Interfaces da Lusofonia, a Associação
VelhaaBranca projetou filmes que contam, através de imagens, em vários
dialetos e pronúncias, as histórias de uma lusofonia que se tem vindo a
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reconstruir. A iniciativa, que teve início no dia 7 de julho e se prolongou até 28
de julho, foi programada pela investigadora do CECS Maria da Luz Correia.
Programa da conferência: http://tinyurl.com/pxk9k8u
Toda a informação sobre o evento (acompanhamento informativo):
http://tinyurl.com/oy36b9q
Facebook: http://tinyurl.com/ohabe7t
Livro de resumos: http://tinyurl.com/otd3pwz
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Conferência Internacional “Media Policy and Regulation:
Activating Voices, Illuminating Silences” reuniu mais de meia
centena de investigadores de todo o mundo
Realizouse, nos dias 18 e 19 de julho, na UMinho (Braga), a Conferência
Internacional "Media Policy and Regulation: Activating Voices, Illuminating
Silences". Organizada pelo Projeto de Investigação CECS/UMinhoFCT "A
Regulação dos Media em Portugal: o Caso da ERC" (PTDC/CCI
COM/104634/2008), a conferência foi palco da divulgação dos resultados da
atividade que a equipa do projeto desenvolveu ao longo de três anos, assim
como momento de troca e partilha de experiências de regulação mediática.
Tratouse de um encontro que possibilitou o contacto com diferentes
modalidades de regulação mediática, e que contou com a presença de
investigadores de grande importância no panorama mundial como Denis
McQuail, Claudia Padovani, Hannu Nieminen, Tarlach McGonagle, entre outros.
O antigo presente da ERC, José Azeredo Lopes, e o atual, Carlos Magno,
também participaram na conferência.
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A Conferência reuniu mais meia centena de investigadores, representando
países como Portugal, Brasil, Angola, Espanha, França, Holanda, Irlanda,
Polónia, Finlândia, África do Sul, Israel, Coreia do Sul, Itália.
Para além das fotos disponibilizadas nesta página, pode aceder aos álbuns
completos, aqui e aqui.
Toda a informação:
http://mediaregulation.wordpress.com/
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Congresso ‘O fluxo e a morte’
Teve lugar durante a tarde do dia 9 de julho, na sala de atos do ICS (UMinho
Braga), o congresso ‘O fluxo e a morte'. Organizado pelo CECS, foi coordenado
por Moisés de Lemos Martins e Maria da Luz Correia e decorreu no âmbito de
um projeto científico de cooperação entre o CECSUMinho e a Universidade
Federal de Minas Gerais (Brasil).
Este encontro questionou as formas do acontecimento, através de táticas
teóricas e metodológicas que as apreendem no seu fluxo quotidiano,
fragmentação diária e dinâmica instável, mas que as distinguem ainda nas suas
fixações artificiais e construções espetaculares. Na discussão, foi privilegiada a
morte enquanto acontecimentolimite que contamina a atmosfera mediática
contemporânea.
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Programa
15h10 | Entre táticas e estratégias, o fluir do acontecimento jornalístico |
BRUNO SOUZA LEAL
15h30 | O som da morte: a rádio no avesso da vida | MADALENA OLIVEIRA
15h50 | Quando a morte pergunta pela notícia | ELTON ANTUNES
16h10| O tempo e o acontecimento mediático: notas exploratórias | EMÍLIA
ARAÚJO
17h | Representações pictóricas da morte em Andy Warhol | ANA CARMÉN
PALHARES
17h20| Hebe vive... no mundo das imagens | PAULO BERNARDO VAZ
17h40| Declinações trágicas na moda contemporânea | MOISÉS LEMOS
MARTINS
Ensaio fotográfico/Exercício metodológico (exposição)
Imago, vitrines de um tempo imperfeito | MARIA DA LUZ CORREIA
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1º Encontro do GT de Comunicação Organizacional e
Institucional da SOPCOM
Com o objetivo de debater a questão da divergência ou da convergência entre a
Comunicação Organizacional e as Relações Públicas, teve lugar no dia 12 de
julho, na sala de atos do Instituto de Ciências Sociais (UMinho, Braga), o 1º
Encontro do Grupo de Trabalho (GT) de Comunicação Organizacional e
Institucional da SOPCOM.
O debate contou com a presença de académicos de diferentes instituições de
ensino superior do país, representando o estudo destas duas áreas que podem
ser observadas cientificamente sob perspetivas distintas.
Os trabalhos foram abertos por Madalena Oliveira, da direção da SOPCOM e do
CECS, seguindose um painel que teve por tema "A Comunicação
Organizacional e as Relações Públicas, em debate: horizontes e perspetivas",
com a participação de José Viegas Soares, (ESCS), que abordou "O Caso
Português: uma visão histórica", Teresa Ruão, Paulo Salgado, Renata de
Freitas e Paula Campos Ribeiro (todos da UMinho), que se ocuparam da
temática "A Comunicação Organizacional e as Relações Públicas, numa
travessia conjunta", e Susana Carvalho (INP), que apresentou o tema "As
Relações Públicas estratégicas como produtoras de realidade social". A
moderação esteve a cargo de Celma Padamo (INP).
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Da parte da tarde (15h00) decorreu uma mesa redonda, sobre a temática "CO e
RP: Uma questão terminológica ou campos distintos?", que teve moderação de
Susana Carvalho e de Teresa Ruão, contando com intervenções de Álvaro
Cairrão (UTAD), Evandro Oliveira (UMinho), João Figueira (UCoimbra), José
Gabriel Andrade (UCatólica), José Quintela (INP) e Mafalda EiróGomes
(ESCS).
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Call for Papers: Anuário Internacional de Comunicação Lusófona
Parte I Monográfico: Comunicación na diáspora e diásporas de comunicación
Parte II Miscelánea: Os artigos deben respostar a investigacións no eido da
comunicación e cultura no espazo lusófono.

Data-limite para o envio de proposta dos artigos: 27 de setembro
Data de resposta de aceptación: até 25 de outubro
Os artigos publicados no Anuário Internacional de Comunicaçâo Lusófona 2012
sometéronse a un proceso de blind peer review
Normas de publicación:
Os artigos deberán ser redactados en formato Word, papel tamaño A4, en Times New
Roman, tamaño de letra 12 e con interliñado de 2.
Gráficos e ilustracións deberán ser presentados en jpg ou tif, con resolución de 300 dpi
(mínimo), no final do texto e en páxinas destinadas para ese feito.
Os artigos deberán incluir un resumo (máximo: 1000 caracteres). O texto completo non
deberá sobrepasar os 50.000 caracteres (incluindo espazos).
Os elementos de identificación do(s) autor(es) deberán ser enviados nunha páxina
separada e deberá incluir:: Título, nome do(s) autor(es), institución a cal pertencen,
palabras-chave ( (máximo: 5), co nome completo, enderezo postal, teléfono, fax e
enderezo de e-mail da persoa responsabel pola proposta do artigo.
É preciso achegar o resumo e as palabras chave nun dos dous idiomas do Anuário
(portugués ou galego) e en inglés.
As referencias a autores ao longo do artigo deberán ser feitas da seguinte forma:
(Berten, 2001:35) – ou ‘tal como Berten (2001: 35) considera, «utopia é também uma
ideologia»’;
(Winseck & Cuthbert, 1997); (Gudykunst et al.,1996); (Agamben, S/D:92).
As referencias bibliográficas deberán ser presentadas no final do artigo, respetando os
seguintes exemplos:
Berten, A. (2001) ‘A Ética da Discussão: Ideologia ou Utopia?’, Comunicação
e Sociedade, 4: 11-44.
Winseck, D. & Cuthbert, M. (1997) ‘From Communication to Democratic
Norms: Reflections on the Normative Dimensions of International Communication
Policy’ in Sreberny-Mohammadi, A.,

Winseck, D., McKenna, J. & Boyd-Barrett, O. (eds.) (1997) Media in a Global
Context: A Reader, London: Arnold, pp. 162-76.
Gudykunst, W., Ting-Toomey, S. & Nishida, T. (eds.) (1996) Communication
in Personal Relationships Across Cultures, Thousand Oaks, CA: Sage.
•
Foucault, M. (1971) L’Ordre du Discourse, Paris: Gallimard.
Email para o envio de propostas: agacom@agacom.org.
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International Conference “Gender in focus: (new) trends in media”
June 20-21, 2014
University of Minho (Braga, Portugal)
The Communication and Society Research Centre invites you to submit a proposal for a paper,
panel or poster presentation to the upcoming International Conference "Gender in focus: (new)
trends in media".
Over the last decades, a considerable amount of research has been conducted on the
relationship of gender with communication. However, new insights are still needed, especially
those that explore the interrelations and negotiations between media and gender through the use
of interdisciplinary and intersectional approaches.
This event aims to serve as a forum to discuss ideas, experiences and research results on
gender and media, bringing together social sciences researchers, NGOs representatives and
media professionals.
Topics of interest for submission include, but are not limited to, the following:
• Femininities and/or Masculinities Representations in Media
• Gender and Media Trends
• Gender, Media and Public Sphere
• Gender, Advertising and Consumer Culture
• Gender, Audience and Reception Studies
• Gender, Digital Culture and Communication
• Gender, Media Institutions and Communication Policies
• Media and Feminist Theory
• Media Social Networks and Identities
• Media, Gender and Democracy
• Media, Gender and Human rights
• Media, Gender and Intercultural Communication
• Media, Gender and Sexualities
• New Media and Feminist Movements
• Intersectionality and Media

Please submit an abstract for oral paper or poster up to 300 words and a brief authors biography
of about 150 words. Panel proposals should consist of a rationale of the panel (300 words),
abstracts for individual presenters (150 words each), name of panel chair(s) and a brief authors
biography of about 150 words.
Proposals (English only) should be submitted through the EasyChair system
(https://www.easychair.org/conferences/?conf=gf2014), mentioning name, academic affiliation
and contacts. The deadline is February 15, 2014 and the notification of paper, panel or poster
acceptance will be no later than March 15, 2014.
For further information, please contact Anabela Santos (genfoc@ics.uminho.pt) or visit the
website http://www.lasics.uminho.pt/genderfocus2014/

