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Celestino Joanguete: novo doutor em Ciências da Comunicação
Realizaramse no dia 18 de novembro
(10h00), Anfiteatro B2 do CP2, UMinho,
(Campus de Gualtar), as provas de
doutoramento em Ciências da Comunicação
do mestre Celestino Joanguete,
investigadorcolaborador do CECS, tendo
sido aprovado por unanimidade. A tese foi
orientada pelo Professor Manuel Pinto e
coorientada pela Professora Helena Sousa
(ambos do CECS), e tinha por título "As mudanças para o jornalismo digital na
imprensa pública e privada moçambicana: estudo comparativo dos jornais
Noticias e a @Verdade".
Mais >

Pedro Mota Teixeira: novo doutor em Ciências da Comunicação
Realizaramse no dia 12 de novembro
(14h30), Anfiteatro B2 do CP2, UMinho,
(Campus de Gualtar), as provas de
doutoramento em Ciências da Comunicação
do mestre Pedro Mota Teixeira, tendo sido
aprovado por unanimidade. A tese foi
orientada pelo Professor Nélson Zagalo
(CECS), e tinha por título "A Representação
Emocional da Personagem Virtual no Contexto de Animação Digital, do Cinema
de Animação aos Jogos Digitais".
Mais >

Até 8 de dezembro
CECS presente na Feira do Livro de Braga
Pela segunda vez consecutiva o CECS está
presente na Feira do Livro de Braga. No
evento, que decorre no Parque de
Exposições de Braga até 8 de dezembro,
estará disponível toda a coleção editorial do
centro resultante da atividade científica dos
seus investigadores. Tratase de uma boa
oportunidade para adquirir obras relacionadas
com as Ciências Sociais a preços muito
convidativos, com o aliciante de poder
contactar com os autores.
Mais >
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II Confibercom: inscrições abertas até 20 de dezembro
Já está disponível o formulário de inscrição no II Congresso Mundial de
Comunicação Iberoamericana. O processo
é feito online e só é válido quando
confirmado o pagamento. O prazo
económico de inscrição termina no dia 20
de dezembro. Todos os autores de
comunicações têm que proceder à respetiva
inscrição. Da chamada de comunicações
resultaram quase 1200 submissões registadas, sendo mais de metade do
Brasil, seguindose Portugal, Espanha, México, Venezuela, Colômbia, Argentina
e Itália, num total de 20 países de origem. O II Confibercom é organizado pelo
CECS, decorrendo de 13 a 16 de abril de 2014, na Universidade do Minho
(Braga).
Mais >

MartínBarbero em Aveiro preside ao IV Congresso Internacional em
Estudos Culturais
MartínBarbero vai presidir ao IV Congresso
Internacional em Estudos Culturais 
Colonialismos, PósColonialismos e
Lusofonias, que decorrerá de 28 a 30 de
abril de 2014, nas instalações do Museu de
Aveiro (Santa Joana). MartínBarbero
proferirá a conferência de abertura deste
evento, organizado pelo Programa Doutoral em Estudos Culturais, da
responsabilidade conjunta das Universidades do Minho e de Aveiro, bem como
do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade (CECS).
Mais >

Aberto até 15 de janeiro de 2014
Concurso 'Produções de Rádio  Estação NET'
Está aberto até ao próximo dia 15 de janeiro
de 2014 o concurso 'Produções de Rádio 
Estação NET', que pretende premiar e
destacar trabalhos originais e criativos na
área da rádio. O concurso procura promover
o envolvimento de jovens universitários e
estudantes do ensino secundário no universo
das produções radiofónicas, incentivando a
uma maior escuta da rádio. Esta iniciativa
parte do projeto de investigação ‘Estação
NET: moldar a rádio para ambiente web'
(PTDC/CCICOM/122384/2010), em curso no
Centro de Estudos de Comunicação e
Sociedade (CECS) da Universidade do
Minho, coordenado pela investigadora
integrada Madalena Oliveira.
Mais >

No dia 2 de dezembro (14h0017h00), CPI, A3, UMinho (Braga)
Aula aberta "Género em Foco: (novos) sexismos, media e comportamento
social" junta especialistas hispanoportuguesas na UMinho
Realizase no dia 2 de dezembro, na UMinho, em Braga, uma aula aberta

intitulada "Género em Foco: (novos)
sexismos, media e comportamento social".
O evento, que decorre no âmbito do projeto
de investigação "O género em foco:
representações sociais nas revistas
portuguesas de informação generalista"
(FCT/CECSUMinho), coordenado pela
investigadora integrada Rosa Cabecinhas,
e tem lugar no Complexo Pedagógico I
(Anfiteatro A3), entre as 14h00 e as 17h00. A
moderação estará a cargo de Silvana Mota
Ribeiro, investigadora integrada do Centro de
Estudos de Comunicação e Sociedade
(CECS).
Mais >

Nos dias 5 e 6 de dezembro
Curso de formação avançada "Memória e Testemunho: Metodologias de
Análise de Oralidade, de Escrita e de Imagem"
Realizase nos próximos dias 5 e 6 de
dezembro, na Universidade do Minho, o
curso de formação avançada "Memória e
Testemunho: Metodologias de Análise de
Oralidade, de Escrita e de Imagem".
Pretende concretizar o desafio de melhor
compreender o alcance dos conceitos de
memória e de testemunho nos estudos
sobre a contemporaneidade, destinandose
a alunos de licenciatura e de pós
graduação, investigadores, docentes,
técnicos de instituições culturais e de
autarquias. A Comissão Organizadora é
constituída por Fátima Moura Ferreira
(CITCEM/UM), Rita Ribeiro (CECS) e Sheila
Khan (CICS). A iniciativa, que é apoiada
pelo CECS, tem as inscrições abertas até ao próximo dia 3 de dezembro (clicar
no link para mais informações).
Mais >

Projeto COMPOLISComunicação e Envolvimento Político com Questões
Ambientais (FCTCECS/SOCIUS) com site e blog disponíveis
O projeto COMPOLISComunicação e
Envolvimento Político com Questões
Ambientais, financiado pela Fundação para
a Ciência e a Tecnologia (EXPL/IVC
COM/1717/2012), sediado no Centro de
Estudos de Comunicação e Sociedade
(CECS) e desenvolvido em parceria com o
SOCIUS (ISEG, Universidade de Lisboa), já
tem site e blog disponíveis. A equipa do
projecto COMPOLIS é composta por Anabela Carvalho (investigadora
responsável), Sofia Bento e Lúcia Fernandes (SOCIUS), sendo bolseiras do
projeto Eunice Seixas e Maria FernandesJesus.
Mais >

Revista Lusófona de Estudos Culturais com chamada de artigos aberta até
15 de janeiro
Encontrase aberta, até ao próximo dia 15
de janeiro, a chamada de artigos para o
segundo número da "Revista Lusófona de
Estudos Culturais". Esta edição acolhe
propostas que se enquadrem no tema
"Colonialismos, PósColonialismos e
Lusofonias  descolonizando discursos". Os textos podem ser enviados em
português ou em inglês até ao dia 15 de janeiro de 2014.
A "Revista Lusófona de Estudos Culturais", está associada ao Programa
Doutoral em Estudos Culturais das Universidades do Minho (CECS) e de Aveiro.
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), coordenado pela
investigadora integrada Rosa Cabecinhas, 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 >

Subordinada ao tema "Esfera pública digital  fragilidades e desafios"
Revista "Comunicação e Sociedade" nº23 já está disponível
Já está disponível o nº 23 da revista "Comunicação e Sociedade", editada pelo
Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade (CECS). Esta edição,
subordinada ao tema "Esfera pública digital  fragilidades e desafios", é
coordenada por Helena Sousa, Manuel Pinto e Elsa Costa e Silva.
Com periodicidade semestral, a revista "Comunicação e Sociedade" está
disponível exclusivamente em suporte online e tem acesso livre (clicar no link).
Mais >

eBook "Academics Responding to Discourses of Crisis in Higher
Education and Research"
Já está disponível o eBook "Academics
Responding to Discourses of Crisis in
Higher Education and Research", editado
por Zara PintoCoelho e Anabela Carvalho,
com a chancela do CECS/LASICS. A
publicação parte de um texto das editoras
sobre "Discourses of crisis and academia:
debating impacts on practices, values and
identities", incluindo entrevistas com Ana
Gabriela Macedo, António Magalhães,
Johannes Angermüller, John Richardson,
Juana I. MarínArrese, Michat
Krzyzanowski, Moisés de Lemos Martins e
Teun Van Dijk.
A obra tem acesso livre (clicar no link).
Mais >

Posfácio da autoria de Fábio Ribeiro, investigador do CECS
Livro 'Os Leitores Também Escrevem', apresentado em Lisboa
Foi apresentado no passado dia 24, no Hotel Real Palácio, em Lisboa, o livro
'Os Leitores Também Escrevem', que resulta de uma iniciativa de 12
participantes assíduos no espaço das cartas dos leitores de jornais como o
‘Expresso', ‘Público', ‘Jornal de Notícias', ‘Diário de Notícias', entre outros. O
livro conta com um prefácio do jornalista José Vítor Malheiros, intitulado
'Escrever para viver melhor', e com um posfácio do investigador do CECS,
Fábio Ribeiro, 'À procura de conhecer melhor as Cartas do Leitor do JN: o perfil
de quem escreve, motivações e constrangimentos da participação'.
Mais >

"Videojogos em Portugal. História. Tecnologia e Arte.": Novo livro de
Nelson Zagalo (CECS) apresentado em Lisboa
Foi apresentado no dia 15 de novembro, em
Lisboa, no âmbito do "Fórum Fantástico
2013", o novo livro de Nelson Zagalo,
investigador do Centro de Estudos de
Comunicação e Sociedade (CECS) e
docente no Departamento de Ciências da
Comunicação na Universidade do Minho.
Intitulado "Videojogos em Portugal. História.
Tecnologia e Arte" conta os 30 anos de
história daquela indústria no nosso país, abordando os videojogos publicados, a
sua arte, a sua tecnologia e a sua história. Para além do autor, a sessão de
apresentação do livro contou com a presença de António Saraiva (dr Bakali),
que escreveu o prefácio. O livro vai ser apresnetado na Feira do Livro de Braga,
no próximo dia 7 de dezembro.
Mais >

Pedro Andrade apresentou livro educativo experimental de sociologia
(HOOK BOOK)
Pedro Andrade, investigador do Centro de
Estudos de Comunicação e Sociedade
(CECS), numa perspectiva de
descentralização cultural e de indignação
face ao défice educativo na sociedade
portuguesa, apresentou no dia 8 de
novembro nas instalações da Câmara de
Aljustrel  e no quadro do evento 'Utopia Azul', coordenado pela artista alemã
Mathilde Amberger  um livro educativo experimental de sociologia, com o título
'Sociologia SemânticoLógica da Web 2.0/3.0 na sociedade da investigação:
significados e discursos em blogues, wikis, mundos /museus virtuais e redes
sociais semânticológicas' (HOOK BOOK).
Mais >

Prof. Wanige, bolseiro de pósdoutoramento Erasmus Mundus, em
trabalho no CECS
O Professor Wanige (Wanigasundera
Appuhamillage don Padmasiri), afiliado ao
‘Department of Agricultural Extension', na
‘Faculty of Agriculture' (University of
Peradeniya), no Sri Lanka, está em trabalho
no Centro de Estudos de Comunicação e
Sociedade (CECS), nos próximos seis
meses, sob a orientação da investigadora
integrada Anabela Carvalho. É bolseiro de
pósdoutoramento Erasmus Mundus e
desenvolve a sua investigação na área
‘Climate smart agricultural communication'.
Ver CV>

É doutorando em Ciências da Comunicação da Universidade do Minho (CECS)
Carlos Fino distinguido pela Universidade de Brasília
O jornalista Carlos Fino, doutorando do Centro de Estudos de Comunicação e

Sociedade (CECS), viu serlhe concedido o
título ‘Notório Saber em Comunicação' pela
Universidade de Brasília. A cerimónia deste
reconhecimento realizouse no dia 27 de
novembro, na UnB, em Brasília. Carlos Fino
foi jornalista da RTP durante vários anos,
órgão para o qual trabalhou nomeadamente
como correspondente de Moscovo. Foi
também apresentador do Telejornal da
televisão pública nos anos 1980 e do Jornal
2 (RTP2) já nos anos 2000. Entre 2004 e
2012, foi conselheiro de imprensa da
Embaixada de Portugal em Brasília.
Atualmente é doutorando em Ciências da
Comunicação na Universidade do Minho.

Terminou a 25 de novembro
Ciclo de formação "'Navegar é preciso': Os desafios de mestrandos e
doutorandos no processo de escrita/pesquisa/autoria de dissertações e
teses"
Terminou no dia 25 de novembro o ciclo de
formação "'Navegar é preciso': Os desafios
de mestrandos e doutorandos no processo
de escrita/pesquisa/autoria de dissertações
e teses", que o Centro de Estudos de
Comunicação e Sociedade (CECS)
organizou e que teve início no dia 22 de
outubro. A iniciativa teve como objetivo
promover espaços de discussão sobre as experiências, estratégias e
dificuldades na preparação das teses e dissertações. Foi direcionada a
mestrandos, doutorandos, finalistas em estágio, assim como orientadores.
Mais >

Cristiane Parente na sessão de novembro do Seminário Permanente de
Educação para os Media
Tiveram início no dia 21 de novembro as
sessões mensais do Seminário Permanente
de Educação para os Media, realizadas no
âmbito do Centro de Estudos de
Comunicação e Sociedade (CECS) da
Universidade do Minho. Esta edição contou
com uma intervenção da doutoranda
Cristiane Parente que apresentou um
balanço crítico da sua experiência como coordenadora dos projetos de
educação para os media desenvolvidos no âmbito da Associação Brasileira de
Imprensa nos últimos seis anos. As próximas sessões dos seminários ficaram
marcadas para 18 de dezembro, 22 de janeiro e 26 de fevereiro, sempre às
10h30.

II Seminário "Tempos Sociais e o Mundo Contemporâneo"
Decorreu nos dias 19 e 20 de novembro, no
ICS da Universidade do Minho (Braga), o II
Seminário "Tempos Sociais e o Mundo
Contemporâneo", evento que foi coordenado
pela investigadora Emília Araújo, do CECS
(UMinho), em parceria com o CICS
(UMinho), e as universidades de Vigo,
Federal da Paraíba, Técnica de Lisboa e a
Associação Portuguesa de Estudos do
Tempo e Sociedade. A conferência de encerramento teve lugar no anfiteatro do
Instituto da Educação e contou com as intervenções de Ramon Ramos Torre,
da Universidade Complutense de Madrid ("Tiempos de incertidumbre y futuro"),
João Ferreira de Almeida, do ISCTEIUL ("Crise, trabalho e desigualdades") e de
Albertino Gonçalves, do CECS/UMinho ("Em busca do tempo perdido: oralidade
e memória"). Nos dias 18 e 21 de novembro, realizaramse várias atividades
paralelas, relacionadas com o seminário.
Mais >

No dia 8 de novembro
Cerimónia Comemorativa do 37º Aniversário do ICS
As celebrações do Dia do ICS tiveram lugar
no dia 8 de novembro e foram presididas
pelo reitor da Universidade do Minho.
Integraram uma mesa redonda intitulada
"Horizontes para as Ciências Sociais", em
que participaram Carlos Fortuna, Jorge
Malheiros, José Manuel Paquete de Oliveira
e Maria Helena da Cruz Coelho.
Mais >

Conferência "Repensar a comunicação na saúde: para uma nova agenda
de participação" e encontro com académicos
No âmbito do encerramento do projeto ‘A
doença em notícia', PTDC/CCI
COM/103886/2008 (CECSFCT), realizou
se, no dia 1 de novembro, um evento com
dois momentos distintos: durante a manhã,
no Hospital de Braga, teve lugar a
conferência "Repensar a comunicação na
saúde: para uma nova agenda de
participação"; de tarde, , no ICS da UMinho, foi promovido um encontro com
académicos do país com estudos no campo da comunicação da saúde. Tratou
se do evento final do projeto, coordenado pela investigadora Felisbela Lopes.
Mais >

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: Ana Francisca de Azevedo, Ana Macedo, Anabela
Carvalho, Carla Cerqueira, Cibelli Almeida, Clarisse Pessôa, Ivo Neto, Jean
Martin Rabot, Jorge Palinhos, Júlia Tomás, Liliana Oliveira, Lurdes Macedo,
Luzia de Oliveira Pinheiro, Moisés de Lemos Martins, Patrícia Silveira, Paulo
Falcão Alves, Simone Petrella
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: Anabela Carvalho, Anabela Santos, Emília Araújo,
Fábio Ribeiro, Felisbela Lopes, Madalena Oliveira, Manuel Pinto, Nelson Zagalo,
Pedro Andrade, Ricardina Magalhães, Sara Maia.
O CECS tem o apoio da FCT
Financiado pelo Projeto Estratégico PEstOE/COM/UI0736/2013
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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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Celestino Joanguete: novo doutor em Ciências da
Comunicação
Realizaramse no dia 18 de novembro (10h00), Anfiteatro B2 do CP2, UMinho,
Campus de Gualtar), as provas de doutoramento em Ciências da Comunicação
do mestre Celestino Joanguete, investigadorcolaborador do CECS. A tese foi
orientada pelo Professor Manuel Pinto e coorientada pela Professora Helena
Sousa (ambos do CECS), e tinha por título "As mudanças para o jornalismo
digital na imprensa pública e privada moçambicana: estudo comparativo dos
jornais Noticias e a @Verdade".
O júri foi presidido por Helena Sousa (presidente do ICS), sendo constituído por
Moisés de Lemos Martins (Universidade do Minho/CECS), Paquete de Oliveira
(IUL ISCTE), Luís António Santos (Uminho/CECS), Inês Amaral (Universidade
Autónoma de Lisboa) e Moises Limia Fernandez (Universidade de Santiago de
Compostela, Faculdade de Ciências da Comunicação/grupo Novos Meios), para
além do orientador.

1

2

Toda a informação, aqui.
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Pedro Mota Teixeira: novo doutor em Ciências da
Comunicação
Realizaramse no dia 12 de novembro (14h30), Anfiteatro B2 do CP2, UMinho,
Campus de Gualtar), as provas de doutoramento em Ciências da Comunicação
do mestre Pedro Mota Teixeira. A tese foi orientada pelo Professor Nélson
Zagalo (CECS), e tinha por título "A Representação Emocional da Personagem
Virtual no Contexto de Animação Digital, do Cinema de Animação aos Jogos
Digitais".

1

2

O júri foi presidido por Helena Sousa (presidente do ICS), sendo constituído por
Manuel Pinto, Sara Pereira (ambos da UMinho/CECS), Heitor Alvelos
(Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto), António Costa Valente
(Universidade de Aveiro) e Madalena Oliveira (UMInho/CECS), para além do
orientador.
Toda a informação, aqui.
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MartínBarbero em Aveiro no IV Congresso Internacional
em Estudos Culturais
Nov 13, 2013 by jennyjcampos

MartínBarbero
MartínBarbero preside ao IV Congresso Internacional em Estudos Culturais – Colonialismos, PósColonialismos e Lusofonias,
que decorrerá em abril de 2014, nas instalações do Museu de Aveiro (Santa Joana). O evento é organizado pelo Programa Doutoral
em Estudos Culturais, da responsabilidade conjunta das Universidades de Aveiro e do Minho, bem como do Centro de Estudos em
Comunicação e Sociedade (CECS).
MartínBarbero é uma figura de projeção mundial cuja obra se centra na análise da cultura como mediação, no estudo da
globalização, da semiótica e na relação dos meios de comunicação com seus públicos, sobretudo nas formas como estes os
interpretam, especificamente no caso das telenovelas latinoamericanas.
Um dos expoentes atuais dos Estudos Culturais contemporâneos, Jesús MartínBarbero possui uma produção escrita vasta, da qual
se destaca a obra Dos Meios às Mediações, que olha para o outro lado do processo de comunicação, o processo de receção,
constituído pelas resistências e pelas diversas formas de apropriação dos conteúdos dos media.
Doutorado em Filosofia pelo Instituto Superior de Leuven na Bélgica e pósdoutorado em Antropologia e Semiótica na Ecole des
Hautes Etudes em Paris, MartínBarbero, para além de exercer docência na Colômbia e no México, foi professor visitante noutras
instituições universitárias: Complutense de Madrid, Autónoma de Barcelona, Stanford, FU Berlin, Kings College, Puerto Rico,
Buenos Aires, São Paulo e Lima.
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APRESENTAÇÃO
O curso propõe-se trabalhar metodologias de análise de oralidade, de escrita e de
imagem para concretizar o desafio de melhor compreender o alcance dos conceitos
de memória e de testemunho nos estudos sobre a contemporaneidade. Nesse sentido,
parte-se do descentramento destes conceitos dos territórios disciplinares específicos
(história, sociologia, literatura, antropologia, arquitetura, psicologia) re-situando-os
em abordagens multidisciplinares. O descentramento contribui para problematizar
memórias, silêncios e lacunas de confiança histórica, de modo a valorizar experiências
de vida e de pensamento comummente marginalizadas do contexto de investigação e
dos mecanismos de financiamento correntes, que promovem rotinas de monopolização
epistemológica.

FUNCIONAMENTO DO CURSO
O Curso de Formação Avançada organiza-se em 3 momentos, constituindo um conjunto
articulado. Cada curso centra-se preferencialmente num recorte metodológico
específico. Assim o 1º curso incide sobre metodologias de análise de oralidade (I), o 2º
sobre metodologias de análise de escrita (II) e o 3º sobre metodologias de análise de
imagem (III). A inscrição e a frequência de cada curso são autónomas.
1º CURSO - (I) Metodologias de Análise de Oralidade – Estrutura e objetivos
O Curso estrutura-se em torno de 3 módulos. Cada módulo é concebido como um espaço
privilegiado de aprofundamento das metodologias de análise de oralidade, a partir dos
conceitos de memória e de testemunho.
Módulo I – Workshop
O Workshop tem como objetivo fornecer ferramentas de recolha de registos de memória
e de testemunho, concretamente entrevista semidiretiva ou de profundidade, histórias
de vida e focus group. A cada formando é entregue um dossier de materiais de suporte
à sessão [bibliografia e sites de referência; 2 artigos; materiais práticos de exploração
(guiões de entrevista utilizados em projetos de investigação de história, sociologia, entre
outros)].
Módulo II – Seminário Temático
Pretende trabalhar os conceitos de memória e de testemunho, no quadro de investigações
já realizadas nos campos da história, da sociologia e da arquitetura, a partir da reflexão
das metodologias de oralidade mobilizadas nos estudos sobre memória e testemunho,
de acordo com o Programa.
Módulo III – Seminário Investigação em Curso
Espaço dedicado a investigações em curso com o fim de contribuir para pensar analítica
e criticamente estudos que articulam metodologias de análise de oralidade com os
conceitos de memória e de testemunho.

PROGRAMA
Quinta-feira 5 de Dezembro
9.30h - Sessão 1: Workshop sobre Metodologias de Oralidade (I)
Fátima Moura Ferreira (CITCEM)/Rita Ribeiro (CECS)/Sheila Khan (CICS)
11.00h – 11:15h - Coffee-Break
13.00h - Pausa para almoço
14.30h - Sessão 2: Seminário temático
14.30h-15.30h | Memórias e Testemunhos políticos
Miguel Cardina (Centro de Estudos Sociais) | Orador – “O silêncio como tema de
investigação e desafio epistemológico: observações a partir de um estudo sobre
violência política no Estado novo”
Francisco Mendes (CITCEM) | Comentador
15.30h-16.30h I Memórias e testemunhos arquitetónicos e urbanos
Elisiário Miranda (Escola de Arquitetura – UM) I Orador – “Liberdade & Ortodoxia: Infraestruturas e arquitetura moderna em Moçambique (1951-1964)”
Paula Meneses (Centro de Estudos Socias) I Comentadora
16:30h – 16:45h – Coffee-Break
16:45h – 18:00h I Memórias e testemunhos biográficos e culturais
Albertino Gonçalves (UM) I Orador – “Memória e interacção”
Sheila Khan (CICS) I Comentadora
Sexta-feira 6 Dezembro
9.30h - 13.00h Sessão 3: Seminário Investigação em Curso
Márcio Barbosa (Ceis20/UC) I Orador - “Pedra Angular, Pedra de Tropeço:
memorialística, oralidade e arquivo na contemporaneidade. Problematização e
reflexão a partir de estudo de caso”
Fátima Moura Ferreira (CITCEM) I Comentadora
David Soares (CEHR/UCP; FCSH-UNL) I Orador - “A exploração da entrevista na
análise do jornal Encontro (1956-1968)”
Fátima Moura Ferreira (CITCEM) I Comentadora
11.00h-11.15h – Coffee-Break
Márcia Oliveira (CITCEM/UM) I Oradora - “Arquivo e memória: a entrevista como
instrumento para a História de uma instituição“
Rita Ribeiro (CECS) I Comentadora
Isabel Martins (CITCEM/UM) I Oradora - “Entre arquivos: constrangimentos na
preservação da documentação judicial”
Rita Ribeiro (CECS) I Comentadora

COMISSÃO CIENTÍFICA

Albertino Gonçalves CECS
António Manuel Lázaro CITCEM/UM
Fátima Moura Ferreira CITCEM/UM
Manuel Carlos Silva CICS
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Sheila Khan CICS

COMISSÃO ORGANIZADORA

Fátima Moura Ferreira (CITCEM/UM)
Rita Ribeiro (CECS)
Sheila Khan (CICS)

SECRETARIADO

COMISSÃO ORGANIZADORA

Fátima Moura Ferreira (CITCEM/UM)
Rita Ribeiro (CECS)
Sheila Khan (CICS)

APOIOS

Departamento de História
CITCEM
CECS
CICS

Carla Xavier | citcem.pfp@ics.uminho.pt | 253604213
Natália Pereira | nataliamm.pereira@hotmail.com
Susana Vieira | susanavieira88@hotmail.com Apoios

Blog

Home

Objectives

Research team

Funding

Contacts

Português

Summary
This project focuses on communication practices in order to understand how citizenship and political participation are constructed in relation
to climate change, energy policies and other environmental issues. COMPOLIS also aims to shed light on people’s views of their political
selves and of spaces for participation and engagement, and to draw connections between those perceptions and different discursive
constructions of politics and citizenship.
In

the last few decades, processes of political decisionmaking on several types of
issues have been adjusted in order to ensure that ‘the public’ has a say. In fact,
public participation and citizen engagement with policymaking are widely called for
in academic and political circles, but, as shown by existing research, such
engagement is rather limited and constrained in its potential.
Despite the difficulties involved in public participation, contemporary societies are
faced with major challenges that can only be effectively addressed with sustained
citizen engagement. Climate change and energy security are two of those key
challenges, which are tightly related.
The farreaching transformations that are needed to respond to climate change and
to move to a different model of energy production and use require citizens
engagement at the political level: decisions have to be made in a democratic way
that is simultaneously inclusive and effective in the longterm.
This project will focus on public participation in political processes associated with climate change, energy and other key environmental
issues, and will look at the role of discursive practices (e.g. political and institutional texts, media texts, texts from nongovernmental
organizations) in political engagement.
People’s understanding of political processes and of the role of citizens therein is
mediated by different forms of communication, such as political, media and civic
discourses. Yet, thorough communication studies of political engagement are missing.
Little is known about people’s sense of their political selves, the extent to which they
feel that they can impact on policymaking and the extent to which all of this connects
to different discourses. In other words, the symbolic conditions that shape citizens’
disposition to engage (or not) with political processes are crucial to democratic politics
but clearly underresearched.
COMPOLIS is concerned with how communication practices may or not contribute to
transform political engagement. The project looks at citizenship and political
engagement as social constructs that are mediated by multiple communication
practices and examines the relation between a sense of political powerlessness and
the symbolic environment in which current democratic politics is enacted, as well as
how a new social movement may open up new political possibilities.
It involves an analysis of political participation and political subjectivities in relation to climate change, energy and other environmental
issues, to be conducted through interviews, focus groups and text analysis, as well as an indepth study of engagement within Transition, an
international movement that promotes social change to address climate change and energy challenges. This latter study will be carried out
through interviews, observation and text analysis.

Revista Lusófona de Estudos Culturais
Lusophone Journal of Cultural Studies

Chamada de Artigos

Colonialismos, pós-colonialismos e Lusofonias – Descolonizar o pensamento

A Revista Lusófona de Estudos Culturais convida à submissão de artigos na área
do colonialismo e suas consequências, particularmente em contextos onde
Portuguese é usado, como língua oficial ou como língua de comunidades de
diáspora. Esta chamada de artigos é independente da chamada de artigos para a
conferência com o mesmo nome, Colonialismos, pós-colonialismos e Lusofonias,
a realizar em Aveiro. No entanto, muitos dos subtemas sugeridos para a referida
conferência, podem servir como um conjunto inicial de diretrizes para este
número especial da Revista Lusófona de Estudos Culturais:

1 . Pós-colonialismos e políticas de identidade.
2 . Descolonizações ou recolonizações?
3. Emigrantes em contextos coloniais e pós-coloniais.
4. Lusofonias visíveis, Lusofonias invisíveis.
5. Questões de género em contextos coloniais e pós-coloniais.
6. Direitos humanos e a construção da alteridade em contextos coloniais e póscoloniais.
7. Pensar a descolonização da cultura: das marcas coloniais à re-imaginação do
mundo.
8. Arte, cultura popular, colonialismo e pós-colonialismos
9. História e memórias coloniais e pós-coloniais
10. Práticas pós-coloniais na educação e na governação central e local
11. Discursos pós-coloniais no consumo e nos negócios
12. A internet, a digitalização e pós-colonial

Os autores são convidados a considerar os possíveis contributos da investigação
desenvolvida em contextos em que a língua portuguesa é falada para o debate
global sobre os fluxos interculturais.
Em relação à análise a desenvolver, visto que a primeira sugestão temática geral
se refere a pós-colonialismos e políticas de identidade, vale a pena insistir na
pluralidade de pós-colonialismos e sua relação com a construção das identidades
imaginadas das nações, como discurso e não como ontologia. Neste contexto, é
solicitado um foco nas práticas sociais, o pós-colonial como uma estratégia de
decodificação, uma forma de interpretar as realidades, e não como um estatuto
ontológico. Naturalmente, a prática social em que as reivindicações são feitas
como a identidades pós-coloniais é em si um discurso susceptível de análise.
Assim, são bem-vindos contributos que considerem as práticas pós-coloniais
específicas para as culturas em que Português é amplamente utilizado, como
língua oficial ou onde exerce pressão cultural. Além de lidar com questões
fundamentais nos referidos contextos culturais, os artigos podem também
assumir a forma de ensaios de investigação sobre culturas transfronteiriças. As
práticas discursivas do outro lado da fronteira Sul-Africana de Moçambique são
de interesse para os estudos pós-coloniais em Português, por exemplo. Como são
todas as zonas fronteiriças dinâmicas, seja entre Angola e a República
Democrática do Congo, entre o Acre e o Peru, ou entre Timor Leste e Timor
indonésio. Além disso, a afirmação de que o pós-colonial é uma prática
hermenêutica significa que o pós-colonial é um aspecto significativo dos fluxos
culturais portugueses e europeus. Emigrantes portugueses nos países europeus
também são frequentemente apanhados em discursos que envolvem questões de
alteridade e as identidades nacionais, em que as questões muitas vezes
aglutinam imigrantes europeus e não-europeus através de um continuum de
conceptualizações que envolvem redefinições das culturas nacionais.
Artigos abordando estes contextos e quaisquer outros relacionados com estes,
são bem-vindos.
Os artigos podem ser submetidos em Inglês ou Português, até dia 15 de Janeiro
de 2014, na plataforma da Revista Lusófona de Estudos Culturais, seguindo as
respectivas normas:
http://estudosculturais.com/revistalusofona/index.php/rlec
Os autores cujos artigos venham a ser selecionados para esta edição temática,
deverão posteriormente fornecer o seu artigo nas duas línguas: português e
inglês.

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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Livro 'Os Leitores Também Escrevem' apresentado em
Lisboa
Foi apresentado no dia 24 de novembro, no Hotel Real Palácio, em Lisboa, o
livro 'Os Leitores Também Escrevem', que resulta de uma iniciativa de 12
participantes assíduos no espaço das cartas dos leitores de jornais como o
‘Expresso', ‘Público', ‘Jornal de Notícias', ‘Diário de Notícias', entre outros.
Nesta obra, editada pelas Edições Vieira da Silva, chamase a atenção para a
importância dos leitores para a imprensa, recuperando alguns dos textos
publicados pelos leitores, e algumas das razões que os motivam para estas
contribuições regulares.
1

Imprimir
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3

4

O livro conta com um prefácio do jornalista José Vítor Malheiros, intitulado
'Escrever para viver melhor', e com um posfácio do investigador do CECS,
Fábio Ribeiro, 'À procura de conhecer melhor as Cartas do Leitor do JN: o perfil
de quem escreve, motivações e constrangimentos da participação'.
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"Videojogos em Portugal. História. Tecnlogia e Arte.”: Novo
livro de Nelson Zagalo (CECS) apresentado
Foi apresentado no dia 15 de novembro, em Lisboa, no âmbito do "Fórum
Fantástico 2013", o novo livro de Nelson Zagalo, investigador do CECS e
docente no Departamento de Ciências da Comunicação na Universidade do
Minho. Intitulado "Videojogos em Portugal. História. Tecnologia e Arte" conta os
30 anos de história daquela indústria no nosso país, abordando os videojogos
publicados, a sua arte, a sua tecnologia e a sua história. Tratase do resultado
da investigação sobre a história dos videojogos em Portugal, cujo projeto teve
início em 2009.
Para além do autor, a sessão de apresentação do livro contou com a presença
de António Saraiva (dr Bakali), que escreveu o prefácio.

1

2

Título: "Videojogos em Portugal  História, Tecnologia e Arte"
Autor: Nelson Zagalo
ISBN: 9789727227655
2013, FCA
Mais info: http://www.fca.pt/cgibin/fca_main.cgi/?op=2&isbn=978972722765
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Pedro Andrade apresentou livro educativo experimental de
sociologia (HOOK BOOK)
Pedro Andrade, investigador do CECS, numa perspectiva de descentralização
cultural e de indignação face ao défice educativo na sociedade Portuguesa,
apresentou no dia 8 de novembro nas instalações da Câmara de Aljustrel  e no
quadro do evento 'Utopia Azul', coordenado pela artista alemã Mathilde
Amberger  um livro educativo experimental de sociologia, com o título
'Sociologia SemânticoLógica da Web 2.0/3.0 na sociedade da investigação:
significados e discursos em blogues, wikis, mundos /museus virtuais e redes
sociais semânticológicas'.
Seguiuse uma ‘performance sociológica' (HOOK BOOK) em que mostrou um
‘Jogo Artístico' que estimula a leitura de livros, a partir da ‘pesca' de ideias
representadas por páginas soltas do livro acima referido, que podem ser
‘pescadas' com diversos anzóis à disposição do público, para serem lidas
enquanto unidades de ideias semiautónomas, e encerrando dois graus de
dificuldade.
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Ciclo de formação “’Navegar é preciso’: Os desafios de
mestrandos e doutorandos no processo de
escrita/pesquisa/autoria de dissertações e teses”
Começou no dia 22 de outubro o ciclo de formação "'Navegar é preciso': Os
desafios de mestrandos e doutorandos no processo de escrita/pesquisa/autoria
de dissertações e teses", que o CECS organizou. A iniciativa, que decorreu
até 25 de novembro, no Instituto de Ciências Sociais (Universidade do Minho),
em Braga, teve como objetivo promover espaços de discussão sobre as
experiências, estratégias e dificuldades na preparação das teses e
dissertações. Dirigiuse a mestrandos, doutorandos, finalistas em estágio,
assim como orientadores. Paralelamente, foi lançado um ebook ("A tese:
reflexões, histórias e outros contos"), cuja chamada de artigos esteve aberta
até 30 de novembro.

1

2

PROGRAMA COMPLETO DO CICLO
1º encontro: Os desafios da escrita de dissertações e teses
DATA: 22/10/13 das 19h00 às 21h00 (terçafeira)
Local: Sala de Atos (ICS)
2º encontro: Modos de endereçamento/interlocutores no processo da
escrita/pesquisa/autoria
DATA: 26/10/13 das 10h00 às 13:h 0 (sábado)
Local: Sala de Atos.
3º encontro: Os desafios da relação orientador/orientando no processo de
produção de conhecimento
DATA: 02/11/2013 das 10h00 às 13h00 (sábado)
Local: Sala de Atos.
4º encontro: Autoria e a constituição da maioridade
DATA: 11/11/2013 das 18h00 às 21h00 (segundafeira)
Local: Sala de Atos.
5º encontro: balanço final das sessões. Redação de memorando de
discussão
DATA: 25/11/2013 das 18h00 às 21h00 (segundafeira)
Local: Sala de Atos.
Toda a informação:
http://www.comunicacao.uminho.pt/upload/docs/programa_escrita_de_teses_atlier_divulgaçao.doc
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II Seminário “Tempos Sociais e o Mundo Contemporâneo”
Decorreu nos dias 19 e 20 de novembro, no ICS da Universidade do Minho
(Braga), o II Seminário "Tempos Sociais e o Mundo Contemporâneo", evento
que foi coordenado pela investigadora Emília Araújo, do CECS (UMinho), em
parceria com o CICS (UMinho), e as universidades de Vigo, Federal da Paraíba,
Técnica de Lisboa e a Associação Portuguesa de Estudos do Tempo e
Sociedade.
A conferência de encerramento decorreu no Anfiteatro do Instituto da Educação
e contou com as intervenções de Ramon Ramos Torre, da Universidade
Complutense de Madrid ("Tiempos de incertidumbre y futuro"), João Ferreira de
Almeida, do ISCTEIUL ("Crise, trabalho e desigualdades") e de Albertino
Gonçalves, do CECS/UMinho ("Em busca do tempo perdido: oralidade e
memória").
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Nos dias 18 e 21 de novembro, realizaramse várias atividades paralelas,
relacionadas com o Seminário, que incluíram seminários sobre "Tempo e
política social: questões de género, família e juventude" (dia 18) e sobre "O
conceito de tempo na obra de Marcel Mauss" (dia 21) e um workshop sobre "O
olhar da crise", pelo Teatro do Oprimido (dia 18) (ver programa, aqui).
Cartaz do evento, aqui.
Toda a informação: http://www.lasics.uminho.pt/tempossociais/
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Cerimónia Comemorativa do 37º Aniversário do ICS
No discurso de abertura da comemoração do Dia do Instituto de Ciências
Sociais da UMinho,
a presidente do ICS, Helena Sousa (investigadora do CECS), acentuou o
caminho de expansão que o instituto tem seguido, quer em termos de captação
de alunos e investigadores, quer no que concerne à internacionalização e à
procura estrangeira. Realçou o importante papel das ciências sociais e as
humanidades que "aparecem, finalmente, no coração do grande programa
europeu para a Ciência, o Programa Horizonte 2020. Não é por acaso que as
ciências sociais e as humanidades aparecem como pilar estruturante da
investigação científica para os próximos seis anos.

1

Do programa constou uma mesa redonda, subordinada ao tema "Horizontes para
as Ciências Sociais", em que foram oradores Carlos Fortuna (Universidade de
Coimbra), Jorge Malheiros (Universidade de Lisboa), José Manuel Paquete de
Oliveira (ISCTEInstituto Universitário de Lisboa) e Maria Helena da Cruz Coelho
(Universidade de Coimbra).
Toda a informação:
http://tinyurl.com/ou37c3l
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Conferência “Repensar a comunicação na saúde: para uma
nova agenda de participação” e encontro com académicos
No âmbito do encerramento do projeto ‘A doença em notícia', PTDC/CCI
COM/103886/2008 (CECSFCT), realizouse, no dia 1 de novembro, um evento
com dois momentos distintos: durante a manhã, no Hospital de Braga (Auditório
Prof. Doutor Joaquim Pinto Machado), teve lugar a conferência "Repensar a
comunicação na saúde: para uma nova agenda de participação"; de tarde, no
ICS da UMinho, foi promovido um encontro com académicos do país com
estudos no campo da comunicação da saúde. Tratouse do evento final do
projeto, coordenado pela investigadora Felisbela Lopes, que teve início em
2010.
Programa completo do evento:
http://www.lasics.uminho.pt/diseaseinthenews/?page_id=768
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Toda a informação sobre o projeto:
http://www.lasics.uminho.pt/diseaseinthenews/

Imprimir

— Início
— Ensino
— Investigação
— Departamento

Partilhar

Voltar

Departamento de
Ciências da Comunicação

Centro de Estudos
de Comunicação e Sociedade

Instituto de
Ciências Sociais

Universidade do Minho
Campus de Gualtar
4710057 Braga  Portugal

Universidade do Minho
Campus de Gualtar
4710057 Braga  Portugal

Universidade do Minho
Campus de Gualtar
4710057 Braga  Portugal

T + 351 253 60 42 14
F + 351 253 60 46 97
E seccicom@ics.uminho.pt
W www.comunicacao.uminho.pt

T + 351 253 60 46 95
F + 351 253 60 46 97
E cecs@ics.uminho.pt
W www.comunicacao.uminho.pt/cecs/

T + 351 253 60 42 80
F + 351 253 60 46 97
E sec@ics.uminho.pt
W www.ics.uminho.pt

© Universidade do Minho,
Todos os direitos reservados
Apoio do projecto LASICS (FCT)

5

6

7

