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Fábio Ribeiro: novo doutor em Ciências da Comunicação
Fábio Fonseca Ribeiro, investigador do
CECSUMinho, doutorouse no passado dia
27 de setembro em Ciências da
Comunicação, com a tese "A participação
dos cidadãos nos média portugueses:
estímulos e constrangimentos", com
orientação de Madalena Oliveira (CECS
UMinho). O candidato foi aprovado por
unanimidade.
Mais >

Joanna d'Arc de Paula: nova doutora em Ciências da Comunicação
Joanna d'Arc de Paula doutorouse no
passado dia 23 de setembro em Ciências da
Comunicação, com a tese "A Graduação
Superior como meio de mobilidade social:
Perceções e discursos de Afrobrasileiros",
com orientação de Rosa Cabecinhas
(CECSUMinho). A candidata foi aprovada
por unanimidade.
Mais >

Rui Pereira: novo doutor em Ciências da Comunicação
Rui Alberto Mateus Pereira, investigador do
CECSUMinho, doutorouse no passado dia
19 de setembro em Ciências da
Comunicação, com a tese "O Anti
comunismo na Imprensa Portuguesa de
Referência durante o Período de
‘Normalização'  os Casos do 'Diário de
Notícias', 'Expresso' e 'Público'", com
orientação de Moisés de Lemos Martins
(CECSUMinho). O candidato foi aprovado
por unanimidade.
Mais >
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Fernando Peixoto: novo doutor em Ciências da Comunicação
Fernando Jorge Basto Peixoto, investigador
do CECSUMinho, doutorouse no passado
dia 19 de setembro em Ciências da
Comunicação, com a tese "A Utopia
Tecnológica na Promessa Publicitária", com
orientação de Moisés de Lemos Martins
(CECSUMinho). O candidato foi aprovado
por unanimidade.
Mais >

Ana Melo e Sara Balonas: Provas de doutoramento em Ciências da
Comunicação marcadas para 15 de outubro
Estão marcadas para o próximo dia 15 de
outubro as provas de doutoramento em
Ciências da Comunicação de Ana Melo e
Sara Balonas, investigadoras do CECS.
Ana Melo (9h30), vai defender a tese
intitulada "A Participação do Consumidor
Cidadão na Publicidade: perceções,
modalidades e regulação" (Comunicação Estratégica e Organizacional), sendo
orientada por Helena Sousa e Moisés de Lemos Martins; a tese de Sara
Balonas (14h30), "A publicidade a favor de causas sociais: caracterização do
fenómeno em Portugal, através da Televisão", tem orientação de Rosa
Cabecinhas. As provas estão marcadas para o CPII, da UMinho (Braga).

No próximo dia 11 de outubro (sala de atosICS, 14h30)
António Hohlfeldt profere conferência de abertura dos doutoramentos em
Ciências da Comunicação e em Estudos Culturais
António Hohlfeldt, professor da PUC do Rio
Grande do Sul e presidente da Intercom
(Associação Brasileira dos Pesquisadores
de Comunicação), vai proferir a conferência
de abertura dos doutoramentos em Ciências
da Comunicação e em Estudos Culturais da
Universidade do Minho, a que o CECS está
associado. Subordinada ao tema "A
pesquisa em comunicação e a cultura
digital: tendências e perspetivas", a
conferência será seguida de debate e está
aberta a outros estudantes de
doutoramento, assim como todos
os interessados.
O evento está marcado para a sala de atos
do Instituto de Ciências Sociais, a partir das 14h30.
Mais >

No âmbito do concurso investigador 2008 (FCT)
Pedro Andrade em trabalho no CECS
O investigador Pedro Andrade já se
encontra em funções no CECS, depois de
ter vencido o concurso público internacional
aberto no quadro do programa FCT "Ciência
2008", relativo ao capital remanescente
decorrente da cessação de contrato de
Stanislaw Jedrzejewski, investigador polaco
que foi desempenhar funções no Governo
do seu país.
Pedro Andrade é doutorado em Sociologia
da Cultura e Comunicação, com um
currículo exemplar, possuindo uma boa
experiência de integração em equipas de
investigação. Tem, por outro lado, excecional experiência na coordenação de
projetos com financiamento, sendo esta uma dimensão de trabalho de relevo
para o desenvolvimento das atividades do CECS e para a manutenção dos seus
padrões de excelência.
Mais >

Helena Sousa no Conselho Científico das Ciências Sociais e Humanidades
da FCT
Helena Sousa, presidente do ICSUMinho e
diretoraadjunta do CECS, foi convidada a
integrar Conselho Científico das Ciências
Sociais e Humanidades da Fundação para a
Ciência e a Tecnologia (FCT). De acordo
com a própria FCT, "a seleção de novos
membros para integrar os Conselhos
científicos teve em conta critérios como o
mérito e obra científica dos proponentes e
ainda critérios de equilíbrio na distribuição
geográfica, nível de diferenciação no
percurso profissional e motivação". É, sem
dúvida, uma extraordinária notícia para as Ciências da Comunicação e para o
CECS, e ainda por cima uma notícia que a todos nos enche do maior júbilo.
Mais >

CECS produziu filmes promocionais para os oito municípios da CIM do
Ave
O CECS, sob a coordenação do
investigador Martin Dale, produziu um
conjunto de filmes promocionais dos
municípios integrantes da CIM do Ave 
Comunidade Intermunicipal do Ave
(Cabeceiras de Basto, Fafe, Guimarães,
Mondim de Basto, Póvoa de Lanhoso, Vieira do Minho, Vila Nova de Famalicão
e Vizela). Foram feitos 18 filmes com o objetivo de promover não só cada
município individualmente mas também o território da CIM do Ave no seu todo,
num objetivo de marketing territorial com identidade partilhada. O conceito
subjacente ao trabalho assentou num processo de transferência de
conhecimento entre a Universidade e a sociedade, no âmbito da criação de
conteúdos audiovisuais tecnologicamente evoluídos.
Mais >

Nelson Zagalo na equipa que obteve o prémio para o melhor 'Work in
Progress Paper' da Conferência VideoJogos 2013
O prémio para o melhor 'Work in Progress
Paper' da Conferência VideoJogos 2013 (26
27 de setembro) foi atribuído a Ana Carina
Figueiredo, Marco Heleno, Pedro Branco e
Nelson Zagalo (CECS) pela obra intitulada:
Playable and Collaborative Art: the
MonMazes casestudy". A iniciativa
Videojogos2013  "Arte em Jogo", uma
Conferência de Ciências e Artes dos
Videojogos, foi organizada pela
Universidade de Coimbra e pela Sociedade
Portuguesa de Ciências dos Videojogos.
Ana Carina Figueiredo é bolseira de investigação no projeto CECSFCT
"EngageBook: tocar, ler e brincar", coordenado por Nelson Zagalo.
Mais >

Doutoranda do CECS premiada em congresso internacional
Teresa Costa Alves foi uma das três
investigadoras premiadas pela organização
do congresso da secção de Rádio da Ecrea,
que se realizou em Londres na semana
passada. A doutoranda do CECS foi uma
das três participantes mais votadas para a
melhor apresentação de comunicação no
evento. Esta votação destinavase a
identificar os melhores trabalhos
apresentados por estudantes de pós
graduação.

Mais >

No dia 30 de setembro, na Universidade de Coimbra
Encontro Nacional de Estudos sobre Rádio: "Os Desafios da Investigação
em Rádio"
Decorre no dia 30 de setembro, na
Universidade de Coimbra, um Encontro
Nacional de Estudos sobre Rádio, com o
tema genérico "Os desafios da investigação
em rádio". Numa organização conjunta do
CEIS20, do CECS e do CIMJ, contará com
a presença de membros desta rede e de
dois académicos espanhóis  Juan José
Perona e María Luz Barbeito, do grupo de
investigação Publiradio, da Universidade
Autónoma de Barcelona.
O evento decorre na Casa das Caldeiras e a
entrada é livre.
Mais >

Sessão inaugural do 2º ciclo de Comunicação da Universidade do Minho
Publicidade em debate com realizador de anúncios em exibição na TV
A sessão inaugural do ano letivo dos
mestrados adstritos ao Departamento de
Comunicação da Uminho, vai contar com
um debate sobre publicidade, onde marcará
presença Augusto Fraga, realizador de
filmes publicitários, que vai falar sobre
"Publicidade e produção fílmica: entre a
comunicação e a arte". O evento, que está
marcado para o dia 1 de outubro (terça
feira), a partir das 18h30, no Auditório de
Engenharia II (em frente ao ICS), é
organizado pelos mestrados em 'Ciências
da Comunicação', em 'Comunicação, Arte e
Cultura', em 'Média Interativos' e em
'Comunicação, Cidadania e Educação'.
Mais >

16 de outubro, em Lisboa (ESCS)
Conferência "Jornalismo Televisivo e Cidadania  Democracia,
representação e participação: O real (ainda) mora aqui?" marca
encerramento de projeto de investigação do CECS
No âmbito do projeto ‘Jornalismo televisivo
e cidadania: os desafios da esfera pública
digital'  PTDC/CCIJOR/099994/2008
(CECSFCT), vai realizarse no dia 16 de
outubro, na Escola Superior de
Comunicação Social, em Lisboa, a
conferência "Jornalismo Televisivo e
Cidadania  Democracia, representação e
participação: O real (ainda) mora aqui?".
Tratase do evento final do projeto,
coordenado pela investigadora Felisbela
Lopes, que teve início em 2010, e em que
serão apresentadas as conclusões a que chegou a equipa de investigadores.
Mais >

1 de novembro, em Braga (Hospital e ICSUMinho)
Conferência "Repensar a comunicação na saúde: para uma nova agenda
de participação" e encontro com académicos marca encerramento de
projeto de investigação do CECS
No âmbito do encerramento do projeto ‘A doença em notícia', PTDC/CCI
COM/103886/2008 (CECSFCT), vai realizarse, no dia 1 de novembro, um
evento com dois momentos distintos: durante a manhã, no Hospital de Braga

(Auditório Prof. Doutor Joaquim Pinto
Machado), terá lugar a conferência
"Repensar a comunicação na saúde: para
uma nova agenda de participação"; de
tarde, será promovido um encontro com
académicos do país com estudos no campo
da comunicação da saúde. Tratase do evento final do projeto, coordenado pela
investigadora Felisbela Lopes, que teve início em 2010.
Mais >

19 e 20 novembro
II Seminário "Tempos Sociais e o Mundo Contemporâneo"
Realizase nos dias 19 e 20 de novembro,
na Universidade do Minho (Braga), o II
Seminário "Tempos Sociais e o Mundo
Contemporâneo".
Com o tema "As Crises, as Fases e as
Ruturas", é coordenado pelo CECSUMinho,
em parceria com o CICSUMinho, as
universidades de Vigo, Federal da Paraíba,
Técnica de Lisboa e a Associação
Portuguesa de Estudos do Tempo e
Sociedade.
Mais >

II Jornada dos Doutorandos em Ciências da Comunicação e Estudos
Culturais
Realizouse nos dias 12 e 13 de setembro,
na UMinho (Braga), a II Jornada dos
Doutorandos em Ciências da Comunicação
e Estudos Culturais. O evento, organizado
pelo Centro de Estudos de Comunicação e
Sociedade (CECS), tal como na edição
anterior, pretendeu 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.
Mais >

Escola de Verão SOPCOM 2013
Subordinada ao tema "Tecnologias Digitais,
Comunicação e Cultura: caminhos da
investigação", decorreu entre 9 e 11 de
setembro na UMinho (Braga), a Escola de
Verão SOPCOM 2013, a que o CECS
esteve associado, numa organização do
Grupo de Trabalho de Jovens
Investigadores da SOPCOM (Associação Portuguesa de Ciências da
Comunicação).
Mais >

II CONFIBERCOM: Chamada para apresentação de propostas de trabalho
aberta até 15 de outubro
Está aberta até 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 Ibero

americana de Associações Científicas e Académicas de Comunicação).
Mais >

IV Congresso Internacional em Estudos Culturais  Colonialismos, Pós
colonialismos e Lusofonias: Chamada de Trabalhos até 15 de outubro
Está aberta até 15 de outubro a chamada de
trabalhos para o IV Congresso Internacional
em Estudos Culturais  Colonialismos, Pós
Colonialismos e Lusofonias. O evento, a
que o CECS está associado, realizase de
28 a 30 de abril de 2014, na Universidade de
Aveiro.
Estão previstas duas modalidades de
apresentações: as Conferências (proferidas
por convidados) e as Tertúlias (uma versão
mais interativa das tradicionais sessões
paralelas, com menos trabalhos expostos
em simultâneo e maiores possibilidades de aproximação e discussão entre os
autores e demais participantes).
Mais >

Chamada de Artigos para a "Revista Estudos de Jornalismo" (SOPCOM)
aberta até 31 de outubro
Está aberta até 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 >

eBook "Ensaio sobre o Imaginário Marítimo dos Portugueses", de Júlia
Tomás
Está disponível para download gratuito o
eBook "Ensaio sobre o Imaginário Marítimo
dos Portugueses", da autoria de Júlia
Tomás, investigadora do CECS.
A publicação, alojada no LASICS, é editada
pelo Centro de Estudos de Comunicação e
Sociedade (CECS)/Universidade do Minho.
Este ensaio inscrevese na História das
Mentalidades e da Sociologia do Imaginário,
apresentando de forma breve as
representações marítimas portuguesas
construídas ao longo dos séculos.
Mais >

Moisés Limia Fernández: Investigador desenvolve pósdoutoramento no
CECS
O investigador espanhol Moisés Limia
Fernández está a desenvolver o seu pós
doutoramento no CECS, sob a orientação
de Manuel Pinto, investigador do centro de
investigação. Sendo bolseiro da Fundação
para a Ciência e a Tecnologia, o seu projeto
centra a sua atenção no estudo das
relações entre Jornalismo e Literatura ao
longo da história. O objetivo visa a
elaboração de uma abordagem
metodológica ad hoc para o estudo da história das relações entre Jornalismo e
Literatura ao longo do tempo. Moisés Limia Fernández é doutorado em Ciências
da Comunicação pela Universidade de Santiago de Compostela (USC), desde
finais de 2004 e integra o grupo Novos Meios daquele estabelecimento de
ensino superior.
Mais >

Bárbara Fernández: investigadora visitante no CECS
A investigadora espanhola Bárbara
Fernández está durante os meses de
setembro e outubro no CECS, na qualidade
de investigadora visitante, no âmbito do
programa de doutoramento "Literatura e
lenguagem" da Universidade de Oviedo
(Asturias, España), sob coordenação da
investigadora do CECS, Carla Cerqueira e
no âmbito do projeto "O género em foco:
representações sociais nas revistas
portuguesas de informação generalista".
O projeto de doutoramento de Bárbara Fernández tem como tema "Análise
comparada da representação feminina na BD e construção de arquétipos não
sexistas". A estadia no CECS tem como objetivo aprofundar os conhecimentos
na área dos estudos de género e media, nomeadamente sobre as
representações das mulheres nos meios de comunicação.
Mais >

Mercedes Durán: Professora da Universidade de Sevilha em estágio de
investigação pósdoutoral no CECS
Mercedes Durán, docente e investigadora
no Departamento de Psicología Social da
Universidade de Sevilha, está até dezembro
no CECS, na qualidade de investigadora
visitante, no âmbito projeto "O género em
foco: representações sociais nas revistas
portuguesas de informação generalista", sob
a orientação de Rosa Cabecinhas.
Mercedes Durán fez o seu doutoramento na
Universidade de Granada e desenvolve
investigação sobre sexismo e violência de
género, mais especificamente sobre a
influência da publicidade sexista na
tolerância face à violência contra as mulheres.

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: Anabela Carvalho, Carla Magalhães, Clarisse Pessôa,
Daniel Ribas, Gabriela Gama, Helena Pires, Inês Amaral, Isabel Macedo, Liliana
Oliveira, Luís António Santos, Luzia de Oliveira Pinheiro, Madalena Oliveira,

Maria Manuel Baptista, Mariana Lameiras, Paula Campos Ribeiro, Rita Araújo,
Rosa Cabecinhas, Sara Maia, Sílvia Pinto, Sílvia Raquel B. Pinto e 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, Anabela Santos, Emília Araújo,
Felisbela Lopes, Ivo Neto, Madalena Oliveira, Luciana Fernandes, Luís António
Santos, Ricardina Magalhães, Rosa Cabecinhas, Sara Maia.
O CECS tem o apoio da FCT
Financiado pelo Projeto Estratégico PEstOE/COM/UI0736/2013
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E cecs@ics.uminho.pt
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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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Fábio Ribeiro: novo doutor em Ciências da Comunicação
Fábio Fonseca Ribeiro, investigador do CECSUMinho, doutorouse no passado
dia 27 de setembro em Ciências da Comunicação, com a tese "A participação
dos cidadãos nos média portugueses: estímulos e constrangimentos", com
orientação de Madalena Oliveira (CECSUMinho). O candidato foi aprovado por
unanimidade.
O júri foi presidido por Helena Sousa, presidente do ICS, sendo composto por
Juan José Perona (UAB  Espanha), Paulo Serra (Universidade da Beira
Interior), Moisés de Lemos Martins, Manuel Pinto, Sara Pereira e Sandra
Marinho (todos do CECS), para além da orientadora.
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Joanna d'Arc de Paula: nova doutora em Ciências da
Comunicação
Joanna d'Arc de Paula doutorouse no passado dia 23 de setembro em Ciências
da Comunicação, com a tese "A Graduação Superior como meio de mobilidade
social: Perceções e discursos de Afrobrasileiros", com orientação de Rosa
Cabecinhas (CECSUMinho). A candidata foi aprovado por unanimidade.
O júri foi presidido por Helena Sousa, presidente do ICS, sendo composto por
Moisés de Lemos Martins e Carla Cerqueira (ambos do CECSUMinho), Maria
da Conceição de Oliveira Carvalho Nogueira (Universidade do Porto), Joana
Catarina Tarelho de Miranda (Universidade Aberta), para além da orientadora.
Fotos do evento: clicar aqui.
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Rui Pereira: novo doutor em Ciências da Comunicação
Rui Alberto Mateus Pereira, investigador do CECSUMinho, doutorouse no
passado dia 19 de setembro em Ciências da Comunicação, com a tese "O Anti
comunismo na Imprensa Portuguesa de Referência durante o Período de
‘Normalização'  os Casos do 'Diário de Notícias', 'Expresso' e 'Público'", com
orientação de Moisés de Lemos Martins (CECSUMinho). O candidato foi
aprovado por unanimidade.
O júri foi presidido por Helena Sousa, presidente do ICS, sendo composto por
Manuel Pinto, Helena Sousa e Anabela Carvalho (todos do CECSUMinho), José
Augusto Bragança de Miranda (Universidade Nova de Lisboa), José Rebelo
(ISCTE) e José Manuel Gomes Pinto (UNiversidade Lusófona), para além do
orientador.
Fotos do evento: clicar aqui.
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Fernando Peixoto: novo doutor em Ciências da
Comunicação
Fernando Jorge Basto Peixoto, investigador do CECSUMinho, doutorouse no
passado dia 19 de setembro em Ciências da Comunicação, com a tese "A
Utopia Tecnológica na Promessa Publicitária", com orientação de Moisés de
Lemos Martins (CECSUMinho). O candidato foi aprovado por unanimidade.
O júri foi presidido por Helena Sousa, presidente do ICS, sendo composto por
Albertino Gonçalves, Helena Pires e Madalena Oliveira (todos do CECS
UMinho), José Augusto Bragança de Miranda (Universidade Nova de Lisboa),
Joaquim Paulo Serra (UNiversidade da Beira Interior), para além do orientador.
Fotos do evento: clicar aqui.
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Professora Helena Sousa no Conselho Científico das
Ciências Sociais e Humanidades da FCT
De acordo com a própria FCT, "a seleção de novos membros para integrar os
Conselhos científicos teve em conta critérios como o mérito e obra científica
dos proponentes e ainda critérios de equilíbrio na distribuição geográfica, nível
de diferenciação no percurso profissional e motivação".
É, sem dúvida, uma extraordinária notícia para as Ciências da Comunicação e
para o CECS, e ainda por cima uma notícia que a todos nos enche do maior
júbilo.
Felicitamos a Professora Helena Sousa e desejamoslhe a melhor das
disposições para o desempenho da ingente tarefa que tem pela frente, em
defesa das Ciências da Comunicação.
Helena Sousa é professora catedrática em Ciências da Comunicação e
presidente do Instituto de Ciências Sociais da UMinho. Doutorada em Política
da Comunicação na City University (Londres), é editora do "Sage  European
Journal of Communication", presidente da secção de Economia Política da
Associação Internacional para a Investigação dos Media e Comunicação
(IAMCR) e full member do EuroMedia Research Group. Coordenou projetos de
investigação nacionais e internacionais, tendo publicado cerca de 50 livros e
capítulos de livros e dezenas de artigos científicos arbitrados.
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CECS / CIM do AVE
Divulgação do território

A comunidade do Ave
- um destino partilhado
12 Setembro, 2013

Sem categoria

Ave, CECS, CIM, CIM-Ave, Minho, North Portugal,

Northern Portugal, Portugal, UMinho
No âmbito de um projeto de colaboração entre a Comunidade Intermunicipal do Ave e o Centro de
Estudos de Comunicação e Sociedade foram produzidos 18 filmes promocionais sobre o território
com uma linguagem visual comum.

O projeto – financiado no quadro do programa ON2 – ‘O Novo Norte’ e do ‘Eixo Prioritário –
Governação e Capacitação Institucional’ assenta num processo de transferência de conhecimento
entre a universidade e a sociedade, assim promovendo valências autónomas e a sua transformação
em mais-valias para a comunidade.
Video genérico curto sobre a CIM do Ave
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Nelson Zagalo na equipa que obteve o prémio para o melhor
'Work in Progress Paper' da Conferência VideoJogos 2013
O prémio para o melhor 'Work in Progress Paper' da Conferência VideoJogos
2013 (2627 de setembro) foi atribuído a Ana Carina Figueiredo, Marco Heleno,
Pedro Branco e Nelson Zagalo (CECS) pela obra intitulada: Playable and
Collaborative Art: the MonMazes casestudy". A iniciativa Videojogos2013 
"Arte em Jogo", uma Conferência de Ciências e Artes dos Videojogos, foi
organizada pela Universidade de Coimbra e pela Sociedade Portuguesa de
Ciências dos Videojogos. Ana Carina Figueiredo é bolseira de investigação no
projeto CECSFCT "EngageBook: tocar, ler e brincar", coordenado por Nelson
Zagalo.
As conferências da Sociedade Portuguesa de Ciências dos Videojogos
realizamse anualmente e são um encontro para promover a cultura científica, a
investigação e a indústria de videojogos em Portugal. Esta Conferência de
Ciências e Artes dos Videojogos contou com a participação de investigadores e
profissionais da área dos videojogos para divulgação de trabalhos e troca de
experiências entre a comunidade académica e a indústria em articulação com o
espaço Lusófono.
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Doutoranda do CECS premiada em congresso internacional
Teresa Costa Alves foi uma das três investigadoras premiadas pela organização
do congresso da secção de Rádio da Ecrea, que se realizou em Londres de 11 a
13 de setembro de 2013. A doutoranda do CECS foi uma das três participantes
mais votadas para a melhor apresentação de comunicação no evento. Esta
votação destinavase a identificar os melhores trabalhos apresentados por
estudantes de pósgraduação.
Teresa Costa Alves é doutoranda de Ciências da Comunicação na Universidade
do Minho e profissional de rádio na RFM. No congresso Radio Research 2013
apresentou uma comunicação sobre o significado do silêncio na narrativa
radiofónica, tendo sido agraciada com um conjunto de publicações da editora
Routledge.
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Sessão inaugural do ano letivo

Publicidade e produção fílmica:

entre a comunicação e a arte
1 de outubro de 2013
18h30 |Auditório de Engenharia II (em frente ao ICS)

Augusto Fraga
Realizador de Filmes
Publicitários
Licenciado em
Comunicação Social
pela Universidade do
Minho, um dos mais
importantes
realizadores de filmes
publicitários em
Portugal. Assina os
últimos anúncios
televisivos da Sagres,
da EDP, da CGD e da
Água das Pedras.
Organização
Mestrado em Ciências da Comunicação
Mestrado em Comunicação, Arte e Cultura
Mestrado em Média Interativos
Mestrado em Comunicação, Cidadania e Educação

CONFERÊNCIA

“Jornalismo Televisivo e Cidadania Democracia, representação e participação:
O real (ainda) mora aqui?”
16 de Outubro de 2013

Escola Superior de Comunicação Social - Campus de Benfica

10h00

TV do Real ou TV (i)Real? - Os plateaux dos programas de
informação de prime time na TV portuguesa
Apresentação I das conclusões do projeto “Jornalismo Televisivo
e Cidadania”
Felisbela Lopes e Ivo Neto, CECS
Debate das conclusões
Moderador: Manuel Pinto, CECS
Ana Paula Magalhães, TVI
Gabriela Neto, SIC
Rosário Salgueiro, RTP

11h30

O ecrã televisivo como janela do Real
Painel 1: Informação política
Moderadora: Estrela Serrano, CIMJ
"O Espaço de Comentário e os Comentadores: diferentes media,
as mesmas tradições"
Rita Figueiras, Universidade Católica
“Pluralismo político na informação televisiva”
Tânia de Morais Soares, ERC/ISCTE

Painel 2: Informação diária e não-diária
Moderadora: Anabela Sousa Lopes, ESCS

“Tendências da informação televisiva não diária: o labirinto das
grandes reportagens”
Jacinto Godinho, RTP/Universidade Nova de Lisboa
“A construção social da realidade e a procura de conhecimento
nos telejornais”
Nuno Brandão, Instituto Novas Profissões
13h00

Almoço livre

14h00

Do ecrã convergente ao ecrã centrípeto – o (não) lugar do
cidadão no ecrã televisivo
Apresentação II das conclusões do projeto “Jornalismo Televisivo
e Cidadania”
Luís M. Loureiro e Ivo Neto, CECS
Debate das conclusões
Moderador: Joaquim Fidalgo, CECS
António Granado, RTP e Univ. Nova
Filipe Caetano, TVI
Gustavo Cardoso, ISCTE
“Convergência tecnológica vs divergência social: tecnologias em rede
como serviço público”
Manuel Damásio, Universidade Lusófona

16h00

Serviço Público de Media: que futuro?
Moderador: Paquete de Oliveira, ISCTE
“O Digital e a reinvenção do Public Service Media”
Francisco Rui Cádima, Universidade Nova
“Nova legitimidade do serviço público de media”
Alberto Arons de Carvalho, Universidade Nova

17h30

Encerramento

Projeto em curso no:

Este evento é cofinanciado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), através do Quadro de
Referência Estratégico Nacional (QREN) e do Programa Operacional Factores de Competitividade (COMPETE) –
(FCOMP-01-0124-FEDER-009064), e por Fundos Nacionais através da FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia,
no âmbito do projeto “Jornalismo televisivo e cidadania: os desafios da esfera pública digital” (FCT PTDC/CCI-JOR/099994/2008).

Conferência

Repensar a comunicação na saúde:
para uma nova agenda de participação
Hospital de Braga - Auditório Prof. Doutor Joaquim Pinto Machado
1 de novembro de 2013

8h30 - 10h00

O que interessa aos jornalistas que mediatizam a saúde?
Felisbela Lopes, investigadora do CECS
Andreia Cunha e Freitas, jornalista do Público
Ivete Carneiro, jornalista do Jornal de Notícias
Lúcia Gonçalves, jornalista da SIC
Paula Ferreirinha, assessora do Ministro da Saúde
Elisabeth Ferreira, assessora do Hospital de Braga

Projeto em curso no:

Este evento é cofinanciado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), através do Quadro de
Referência Estratégico Nacional (QREN) e do Programa Operacional Factores de Competitividade (COMPETE) –
(FCOMP-01-0124-FEDER-009064), e por Fundos Nacionais através da FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia,
no âmbito do projeto “A Doença em Notícia” (PTDC/CCI-COM/103886/2008).

BemVindo ao II Seminário Internacional
“Tempos Sociais e o Mundo
Contemporâneo”
Posted on 11 Junho, 2012
O II seminário Tempos Sociais e o Mundo Contemporâneo realizase nos dias 19 e 20 de novembro de
2013, na Universidade do Minho, em Braga e tem como tema “As crises, as fases e as ruturas”.
O seminário é coordenado 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.
O debate que se enuncia estendese a todas as áreas científicas, sendo especialmente incentivada a
participação das ciências exatas, engenharia e tecnologia.
Temse registado cada vez mais interesse no estudo das formas de preparação e mecanismos de
superação das diversas crises que caraterizam as dinâmicas temporais naturais, relacionais, institucionais
e políticas.
Afinal, sob uma fina camada de estabilidade e linearidade, o tempo da vida quotidiana está repleto de sinais
de fratura, rutura, descontinuidade, término e inauguração, fim e recomeço, restauração e regresso,
precariedade, fragmentação e interrupção.
Grande parte destes tempos, durações, momentos e intervalos é classificada com recurso às palavras
“crise”, “rutura” e/ou ”fase”, as quais adquirem diversas interpretações, conforme a autonomia do sujeito,
conforme o lugar, a função e a implicação do fenómeno (do rito de passagem, à catástrofe; da celebração
da união, à celebração da separação; da abundância ao esgotamento; da paz à guerra; da estabilidade à
revolução; da saúde à doença).
Com efeito, a que contextos se aplicam as palavras crise, fase e rutura? Que significado temporal tem
cada uma delas? De que cortes no tempo podemos falar? Que implicações sugerem no plano das práticas
quotidianas dos atores e no plano dos programas de mudança institucional e social? Como se ultrapassa,
resiste, esquece, convive com uma crise, uma fase ou a rutura? Por quanto tempo? E que tipo de crises,
ruturas e fases é possível identificar? O que há de negativo e de positivo a debater na experiência da crise
e da rutura? Como se entrelaçam o tempo social, o tempo natural e o tempo legal e tecnológico na
produção e na intervenção sobre a rutura e a crise?
Como se reconfiguram as representações do tempo nos discursos dominantes e nas relações de
dominação nestes momentos de “crise”? De que modo o tempo e as temporalidades integram os reportórios
legitimação da experiência e superação da “crise”? O que acontece ao tempo organizacional, ao tempo
biológico, ao tempo de lazer, ao tempo religioso, ao tempo mediado pelas tecnologias numa fase de crise?
Numa sociedade, quase fenómeno algum escapa ao dimensionamento temporal dos ritmos fortes e fracos,
de riqueza e de pobreza, de abundância e de declínio. Hoje vivemos, então, novos ciclos e novas crises?

Ou vivemos as mesmas crises e as mesmas ruturas no tempo e dos tempos, com outros entendimentos e
sistemas de cognição, avaliação e comunicação?
Estas são as principais questões que ocupam o segundo seminário “Tempos Sociais e o Mundo
Contemporâneo”, no qual se pretende reunir contributos que permitam elucidar, designadamente, acerca de
quatro elementos fundamentais: i) o lugar da descontinuidade na experiencia subjectiva do mundo
contemporâneo; ii) o lugar da descontinuidade na experiência social, política e discursiva do mundo
contemporâneo; ii) a adequação dos quadros teóricos e dos dispositivos metodológicos para a
análise das condições de convivência, resistência e/ou superação da(s) crise(s); iv) as implicações e
os lugares das crises, das fases e das ruturas nas relações entre o mundo natural e o mundo social,
político e legal.
No âmbito do seminário “Crises, fases e ruturas”, promovese uma mesa redonda específica sobre o
tempo, a temporalidade e Anna Arendt, organizada por José Durán, professor na Universidade de Vigo.
Convidamse os interessados em participar a efectuar discrição específica nesta sessão, através de email
enviado à organização.
A seguir apresentamse as principais ideias que orientam a organização desta mesa redonda.
Sessão sobre Anna Arendt
Toda la obra de Hannah Arendt está articulada alrededor del tiempo. El análisis que ella hace de la cultura
occidental tiene en el tiempo una de sus fundamentales dimensiones. El tiempo en relación con la
Tradición, y lo que significa su pérdida. El tiempo vinculado a la autoridad, en cuanto orden legitimatorio, y
lo que supone su crisis en ámbitos como el educativo. El tiempo y su influencia en la esfera de la cultura.
El tiempo vinculado a la sociedad de productores y de consumidores. El tiempo y la política. El tiempo y la
historia.
El tiempo es para ella la raíz de la vida colectiva. Es esa dimensión intangible que da sentido a todas las
experiencias humanas, situando al hombre en el mundo, posibilitando así su continuidad, su historicidad,
aun a pesar de la brevedad de su vida. Reflexionar en compañía de Hannah Arendt sobre la importancia del
tiempo en la configuración de la vida colectiva, es una invitación para pensar la crisis actual. Una crisis que
nos obliga a caminar entre tinieblas cuando ya no contamos ni con un pasado ni con un futuro que iluminen
nuestro camino.
Posted in Sem categoria | Leave a reply
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II Jornada dos Doutorandos em Ciências da Comunicação e
Estudos Culturais

Revistas Open Access

Decorreu nos dias 12 e 13 de setembro, na UMinho (Anfiteatro da Escola de
Engenharia, pólo de Gualtar, em frente ao Instituto de Ciências Sociais), a II
Jornada dos Doutorandos em Ciências da Comunicação e Estudos Culturais. O
evento, organizado pelo Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade
(CECS), pretendeu 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.
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Um excerto da Comunicação de M...
Abr 28, 2014 by larissalatif

“Como nunca antes nuestras culturas, desde las indígenas a las locales, las regionales, y sobre todo las nacionales, se se ven...
read more

Bemvindos a Aveiro!

Um excerto da Comunicação de Martin B...
Abr 25, 2014 by larissalatif

Estimados congressistas, dentro de três dias estaremos juntos em Aveiro! Desejamos a todos uma excelente viagem e a mais
agradável...
read more

Programas científico e social ...

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/
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