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Envio de resumos pode ser feito até 20 de Dezembro
UM acolhe Congresso Nacional sobre Literacia, Media e Cidadania
Decorre até ao próximo dia 20 de Dezembro o período
destinado ao envio de resumos para o Congresso Nacional
sobre Literacia, Media e Cidadania. O evento, que se vai
realizar na Universidade do Minho, nos dias 25 e 26 de Março
de 2011, e a que está associado o CECS, servirá para uma
tomada de consciência daquilo que vai sendo feito, do muito
que falta fazer e dos melhores caminhos a tomar para
promover a literacia para os media em Portugal.
Mais >

Até 31 de Janeiro de 2011
Está aberta chamada de artigos para a revista “Comunicação e Sociedade” nº19
Está aberta até 31 de Janeiro de 2011 a chamada de artigos da
revista “Comunicação e Sociedade” nº19. Coordenada por
Helena Pires, tem por tema “Publicidade, discursos e práticas
na contemporaneidade”.
Mais >

Jornada dos investigadores jovens da SOPCOM realizase a 7 de Janeiro de 2011
Realizase no próximo dia 7 de Janeiro, durante todo o dia, no
centro multimédia localizado no Instituto de Educação (infra
estrutura partilhada pelo IE, pela Escola de Psicologia e pelo
ICS), uma reunião do novo grupo de investigadores jovens da SOPCOM (Associação
Portuguesa de Ciências da Comunicação). ESta iniciativa, que conta com o apoio do CECS,
é organizada por Carla Cerqueira, Fábio Ribeiro e Luís Pereira (todos investigadores do
CECS), Ana Jorge (Universidade Nova de Lisboa) e Susana Sampaio Dias (Universidade de
Cardiff).
Mais >

Olivier Klein, Professor da Universidade Livre de Bruxelas, deu aula aberta no ICS
Olivier Klein, professor da Universidade Livre de Bruxelas proferiu, no
dia 19 de Novembro, uma aula aberta na Sala de Actos do ICS
subordinada ao tema “Remembering the Belgian Congo: collective
memory and collective emotions associated with colonization”.
Mais >

CECS adquire cerca de 3 mil euros em bibliografia
O CECS concretizou a compra anual de bibliografia, num investimento que ascendeu a
cerca de 3 mil euros. Tratase de um montante significativo que resulta de uma opção de
gestão orçamental do CECS, foi feita com as sugestões dos investigadores e é
especialmente relevante para os doutorandos de Ciências da Comunicação.
Mais >

Senado Académico aprova nova política relacionada com o Repositorium
O Senado Académico da Universidade do Minho aprovou, recentemente, a nova política
relacionada com o Repositorium. Tratase de uma actualização da Política da Universidade
do Minho sobre a sua Produção Intelectual, em vigor desde 2005, “no sentido de a tornar
mais efectiva e garantir o seu cumprimento generalizado”. Recordese que a UM mantém
em funcionamento, desde Novembro de 2003, o website RepositóriUM e que, desde o
início, que o CECS foi um dos que mais investiu na disponibilização dos seus trabalhos.
Mais >

Actividades dos investigadores do CECS
Em todas as edições da newsletter são listadas as actividades dos investigadores do CECS.
Neste número destacamos as actividades dos seguintes investigadores: Anabela Carvalho,
Carla Cerqueira, Celestino Vaz Tomás, Helena Pires, Helena Sousa, Inês Amaral, Luís
Pereira, Manuel Pinto, Rosa Cabecinhas, Stanisław Jędrzejewski e Zara PintoCoelho.
Mais >

Revistas de Comunicação
Prosseguimos a publicação de revistas ligadas às Ciências da
Comunicação.
Em destaque nesta edição da newsletter estão as seguintes
publicações:
 Comunicación Y Sociedad
 Journal of Media and Communication Studies
 Zer
 Loading...

Ficha Técnica:
Director: Manuel Pinto
Directoradjunto: Moisés de Lemos Martins
Editorexecutivo: Vítor de Sousa
Colaboram neste número: Carla Cerqueira, Fábio Ribeiro, Luís Pereira, Helena Pires e
Sara Pereira
O CECS tem o apoio da FCT
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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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Envio de resumos pode ser feito até 20 de Dezembro
UM acolhe Congresso Nacional sobre Literacia, Media e Cidadania
Decorre até ao próximo dia 20
de Dezembro o período
destinado ao envio de
resumos para o Congresso
Nacional sobre Literacia, Media
e Cidadania. O evento, que se
vai realizar na Universidade
do Minho, nos dias 25 e 26 de
Março de 2011, e a que está
associado o CECS, servirá
para uma tomada de
consciência daquilo que vai
sendo feito, do muito que falta
fazer e dos melhores
caminhos a tomar para
promover a literacia para os
media em Portugal.
Toda a informação sobre o congresso pode ser consultada no site que foi criado para o
efeito e que pode ser acedido através do endereço http://literaciamediatica.pt/congresso/
O Congresso é da responsabilidade de várias entidades que têm vindo a desenvolver
reuniões há cerca de um ano, entre as quais figura o Centro de Estudos de Comunicação e
Sociedade (Universidade do Minho), a Comissão Nacional da UNESCO, o Conselho Nacional
da Educação, a Entidade Reguladora para a Comunicação Social, o Gabinete para os Meios
de Comunicação Social, o Ministério da Educação e a UMIC – Agência para a Sociedade do
Conhecimento.
O Congresso Nacional sobre Literacia, Media e Cidadania terá cinco vertentes: intervenção,
formação, investigação, políticas e mostra de serviços e produtos. Destinase a
professores e responsáveis de todos os níveis e tipos de ensino e educação; profissionais e
gestores das diferentes áreas dos media; investigadores ligados aos cruzamentos das
áreas da comunicação, educação, indústrias culturais, TIC…; bibliotecários; animadores de
projectos e de programas e outros agentes cuja acção esteja relacionada com a educação
para os media e a literacia digital.
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Visite o site do CECS
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Até 31 de Janeiro de 2011
Está aberta chamada de artigos revista “Comunicação e Sociedade” nº19
Está aberta até 31 de Janeiro de
2011 a chamada de artigos da
revista “Comunicação e Sociedade”
nº19. Coordenada por Helena
Pires, tem por tema “Publicidade,
discursos e práticas na
contemporaneidade”.
“Publicidade, discursos e
práticas na
contemporaneidade”
As transformações sociais,
culturais e tecnológicas ocorrentes
na contemporaneidade
transparecem na publicidade sob o
modo particular como os discursos,
práticas e processos se agilizam. Novos comportamentos de consumo e de compra, novos
usos e práticas, mas também atitudes cada vez mais plurais face à sociedade em geral,
por parte de indivíduos que aparentemente não deixam de ser sensíveis às questões do
ambiente, da solidariedade e da responsabilidade social, ao mesmo tempo que se mostram
por vezes incoerentes nas suas acções, merecem hoje ser equacionados em termos de
mudança e de adequação a novos paradigmas emergentes. A complexidade da interacção
com os públicos e a natureza dos agenciamentos constituem desafios permanentes com os
quais a publicidade hoje se depara. Diversas são as inquietações que o estudo da
publicidade permite problematizar.
Poderá falarse de um quadro axiológico estruturado capaz de legitimar os discursos?
Quais as eventuais contradições a que os discursos dão corpo? De que modo procuram os
discursos concorrer para as representações sociais? Qual o papel dos indivíduos no
(des)fazer do(s) sentido(s)? O que pensam os indivíduos da e com a publicidade? Que
lugar ocupa a publicidade no seu quotidiano?
Por outro lado, as novas tecnologias, os novos media, e as alterações profundas daí
decorrentes, implicadas tanto nas percepções como nas práticas, justificam uma reflexão
crítica apurada sobre a forma como a publicidade se reinventa, incansavelmente, na sua
linguagem, nas suas estratégias, técnicas, processos e associações intercomunicativas.
“Comunicação e Sociedade” é uma revista arbitrada por pares e opera num processo de
dupla revisão cega. Cada trabalho submetido, será distribuído a dois revisores previamente
convidados a avaliálo, de acordo com a qualidade académica, originalidade e relevância
para os objectivos e âmbito da temática desta edição da revista.
Mais >
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Jornada dos investigadores jovens da SOPCOM realizase a 7 de Janeiro de 2011
Realizase no próximo dia 7 de Janeiro, durante todo o dia, no
centro multimédia localizado no Instituto de Educação (infra
estrutura partilhada pelo IE, pela Escola de Psicologia e pelo
ICS), uma reunião do novo grupo de investigadores jovens da SOPCOM (Associação
Portuguesa de Ciências da Comunicação).
Este encontro, que conta com o apoio do CECS, é organizado por Ana Jorge (Universidade
Nova de Lisboa), Susana Sampaio Dias (Universidade de Cardiff), Carla Cerqueira, Fábio
Ribeiro e Luís Pereira (todos da Universidade do Minho e investigadores do CECS) , vem
no seguimento do que vai acontecendo um pouco por diversas organizações de
investigação internacionais. Procura congregar os investigadores mais novos, ou em início
de carreira, que desenvolvem o seu trabalho nas mais diversas áreas das Ciências da
Comunicação, dentro e fora do país, pertencentes à nossa associação. Dirigese
especialmente aos investigadores, com ou sem bolsa, de mestrado, doutoramento, pós
doutoramento e/ou em projectos de investigação financiados.
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“Remembering the Belgian Congo: collective memory and collective emotions associated
with colonization”
Olivier Klein, Professor da Universidade Livre de Bruxelas, deu aula aberta
Olivier Klein, professor da
Universidade Livre de Bruxelas
proferiu, no dia 19 de Novembro,
uma aula aberta na Sala de
Actos do ICS subordinada ao
tema “Remembering the Belgian
Congo: collective memory and
collective emotions associated
with colonization”.
Esta palestra serviu para
apresentar os dados de vários
estudos com amostras de belgas
e congoleses de diferentes
gerações sobre suas
representações em relação à
colonização. O foco incidiu sobre
o papel de identificação social na
experiência da culpa colectiva.
Olivier Klein é Doutorado em
Sciences Psychologiques, com dissertação intitulada “Contribution à une approche
pragmatique de l’expression des stéréotypes”. Actualmente é docente e investigador na
Unité de Psychologie Sociale, Université Libre de Bruxelles. As suas áreas preferenciais de
investigação são a memória colectiva, dinâmicas identitárias, conflitos entre grupos e
processamento da informação social.
Artigos científicos mais relevantes:
 Klein, O., Snyder, M., & Gonzales, R. (2009). Stigma and Social Power: Expecting to
Interact with an Obese Person Activates Power in the Self Concept. Self and Identity, 8,
378395.
 Klein, O., Marchal, C., & Van der Linden, N (2008). L’analyse de médiation en psychologie
sociale : Une introduction. Revue Electronique de Psychologie Sociale.
 Klein, O., Pohl, S., & Ndagijaymana, C. (2007). The influence of stereotype threat and
social comparison information on intellectual test performance among Subsaharan Africans
living in Belgium. The Journal of Psychology, 141, 453 467.
 Klein, O. ; Spears, R. ; & Reicher, S.D. (2007). Social Identity Performance : Extending
the strategic side of SIDE. Personality and Social Psychology Review, 11, 118.
 Klein, O., Demoulin, S., Licata, L., & Lambert, S. (2005). “If you know he is an engineer, I
don’t need to tell you he is smart”: The Influence of Stereotypes on the Communication of
Social Knowledge". Cahiers de Psychologie Cognitive / Current Psychology of Cognition, 22,
463478.
 Klein, O. ; Livingston, R. & Snyder, M. (2005). Etre ou ne pas être politiquement correct ?
La relation entre préjugé et expression d’impressions stéréotypées en fonction du self
monitoring. Cahiers Internationaux de Psychologie Sociale, 6768, pp. 5564.
 Klein, O., Snyder, M., & Livingston, R. (2004). Prejudice on the Stage: Selfmonitoring and
the public expression of group attitudes. British Journal of Social Psychology, 53, 299314.
 Klein, O. (2004). L'expression des stéréotypes et des représentations groupales:
cognition, stratégie, politique, Perspectives cognitives et conduites sociales, 9, 132159.
 Waroquier, L., Marchiori, D., Klein, O., & Cleeremans, A. (2009). Methodological pitfalls of
the Unconscious Thought paradigm. Judgment and Decision Making, 4, 601610.
 Saelen, C.; Markowits, H. & Klein, O. (2009). The effects of instructions on reasoning with
stereotypical premises. Psychologica Belgica, 283301.
 Ventura, P; Pattamadilok, C.; Fernandes, T.; Klein, O., Morais, J.; Kolinsky, R. (2008)
Schooling in western culture promotes contextfree processing, Journal of Experimental
Child Psychology, 100,7988.
 Licata, L., Klein, O., & Gély, R. (2007). Du rôle de la mémoire collective dans les
processus de réconciliation intergroupe : une approche psychosociale et philosophique,
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CECS adquire cerca de 3 mil euros em bibliografia
O CECS concretizou a compra anual de bibliografia, num investimento que ascendeu a
cerca de 3 mil euros. Tratase de um montante significativo que resulta de uma opção de
gestão orçamental do CECS, foi feita com as sugestões dos investigadores e é
especialmente relevante para os doutorandos de Ciências da Comunicação.
Tratase de uma situação que motivou uma consulta de mercado, num processo algo
moroso, e que chegou recentemente ao fim. Todos os livros já se encontram nos Serviços
de Documentação da Universidade do Minho no sentido de serem devidamente catalogados
para que possam ser utilizados pelos utents.
As obras agora compradas vão desde as Teorias da Comunicação ao Audiovisual, passando
pela Educação para os Media, Semiótica, Informação Radiofónica, Comunicação
Organizacional, Análise do Discurso, entre outros assuntos.
Pode aceder à listagem de todas s obras adquiridas clicando aqui.
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Senado Académico aprova nova política relacionada com o Repositorium
O Senado Académico da Universidade do Minho aprovou, recentemente, a nova política
relacionada com o Repositorium. Tratase de uma actualização da Política da Universidade
do Minho sobre a sua Produção Intelectual, em vigor desde 2005, “no sentido de a tornar
mais efectiva e garantir o seu cumprimento generalizado”.
Recordese que a UM mantém em funcionamento, desde Novembro de 2003, o website
RepositóriUM e que, desde o início, que o CECS foi um dos que mais investiu na
disponibilização dos seus trabalhos.
Reproduzimos a decisão do Senado Académico sobre a Política de AutoArquivo da
Produção Científica da Universidade do Minho, com carácter universal e obrigatório:
1 A Universidade do Minho requer:
a) Que os membros da Universidade (docentes e investigadores) depositem no
RepositóriUM – Repositório Institucional da Universidade do Minho uma cópia
electrónica de todos os artigos de revistas científicas, comunicações a congressos e
conferências, e outras publicações científicas e académicas, com data posterior a Janeiro
de 2011, que constem dos seus currículos e dos relatórios de actividades dos centros de
investigação a que estão vinculados.
b) Que o depósito das publicações acima referidas seja realizado imediatamente após a
publicação (ou aceitação para publicação no caso dos artigos de revistas). A descrição das
publicações (metadados como o título, autores, título da revista, etc.) ficará sempre
disponível em acesso livre. O acesso ao texto integral das publicações depositadas no
RepositóriUM deverá ser, sempre que possível, livre e imediato, mas será definido de
acordo com a vontade do(s) autor(es) e em conformidade com eventuais períodos de
embargo ou restrições determinadas pelas regras de direitos de autor que se apliquem;
c) Que os autores de teses de doutoramento e de dissertações de mestrado aprovadas
pela Universidade do Minho autorizem o depósito da sua tese no RepositóriUM, assinando a
respectiva declaração, de acordo com o estabelecido nos Regulamentos dos Ciclo de
Estudos conducentes aos graus de Mestre do Grau de Doutor. A definição das condições de
acesso (acesso livre imediato, acesso embargado por um período de 1 a 3 anos contados a
partir da data da defesa, acesso restrito à Universidade do Minho) é feita conjuntamente
pelo autor da tese ou dissertação e pelo(s) seu(s) supervisor(es).
2 A partir de Janeiro de 2011, em todas as listagens de publicações científicas, individuais
ou de unidades orgânicas, produzidas na Universidade do Minho e incluídas em relatórios
de actividades, processos de concurso ou avaliação, etc., as referências a publicações com
data igual ou superior a Janeiro de 2011 deverão conter obrigatoriamente um apontador
para a versão da publicação depositada no RepositóriUM.
3 Os Serviços de Documentação continuarão a disponibilizar apoio e um conjunto de
serviços às unidades orgânicas de ensino e investigação e aos docentes e investigadores
da Universidade do Minho, relacionados com o RepositóriUM, tais como:
a) Apoio e esclarecimento de dúvidas no processo de deposito de publicações;
b) Apoio e esclarecimento de questões relacionados com os direitos de autor;
c) Estatísticas sobre a utilização (consultas e downloads) dos documentos depositados
no RepositóriUM;
d) Verificação e validação da atribuição de autoria e descrição bibliográfica dos
documentos depositados;
e) Integração e/ou interoperabilidade dos conteúdos (documentos e metadados
descritivos) depositados no RepositóriUM com outros sistemas e serviços de
informação da Universidade do Minho ou externos (como o Portal RCAAP e o Portal
OpenAIRE).

Voltar ao início
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Anabela Carvalho  Leccionação em programa de doutoramento: A convite da
Universidade de Bergen, Noruega, no âmbito da disciplina de Doutoramento ‘Climate,
Media and Politics’, tendo dado duas aulas com os seguintes títulos ‘Climate change
meanings and the options ahead: How communication studies can help us understand the
social construction of the current environmental crisis’ e ‘Tools for research: An exploration
of different methods to analyze mediations of climate change’ (19 de Novembro).
Carla Cerqueira  Continuará em 2011 como representante dos jovens investigadores da
secção de Género e Comunicação da YECREA (http://sections.ecrea.eu/GC/whoswho.htm).
Celestino Vaz Tomás  Apresentação de uma comunicação intitulada “Distribuição de
conteúdos jornalísticos em redes sociais da Internet”, na Conferencia Internacional sobre
Desenvolvimento e Diversidade Cultural em Moçambique, organizado pelo Centro de
Estudos Africanos da Universidade Eduardo Mondlane nos dias 17 e 18 de Novembro, em
Maputo.
Helena Pires  Participação no 4º Workshop de Investigação da Gulbenkian, nos dias 4 e 5
de Novembro, em Lisboa. O tema do encontro foi a “Felicidade” e no quadro do referido
evento apresentou uma comunicação intitulada “Em busca da felicidade?
São Paulo, Cidade Limpa: estudo de caso”.
Helena Sousa  Participou na reunião do EuroMedia Research Group, que teve lugar no
Institut Pierre Werner, no Luxembourg, nos dias 19 e 20 de Novembro.
Inês Amaral  Publicação, em coautoria com a Prof. Helena Sousa, do paper “Social
networks on Twitter: the case of ‘iranelection’” nas actas do II Congreso Internacional de
Cyberperiodismo y Web 2.0, organizado pela Universidad del País Vasco.
 Apresentação da comunicação “Sociedade e Comunidades 2.0: uma proposta para
equacionar modelos de comunicação num ‘alvo’ em movimento”, em coautoria com a Prof.
Helena Sousa, no III Seminário Internacional Media, Jornalismo e Democracia (organizado
pelo CIMJ) que decorreu a 8 e 9 de Novembro na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
da Universidade Nova de Lisboa. (slides disponíveis
aqui:http://www.slideshare.net/ciberesfera/sociedadeecomunidades20umaproposta
paraequacionarmodelosdecomunicaonumalvoemmovimento).
 Participação no painel “Académicos” nas segundas Jornadas da Licenciatura em Ciências
da Comunicação da U.Porto (15 de Novembro).
Luís Pereira  Participou numa reunião promovida pelo projecto Mediacoach, uma
iniciativa que teve lugar no encontro Media4ME 2010, nos dias 18 e 19 de Novembro, na
cidade de Haia, Holanda.
Manuel Pinto  Arguente da tese de doutoramento em Sociologia, especialidade de
Sociologia da Comunicação, da Cultura e da Educação, de José Jorge Barreiros,
apresentada no ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa, intitulada “Públicos, Media e Vida
Pública – Uso e Opinião sobre Media e Informação em Portugal na 1ª Década do Século
XXI” (5 de Novembro).
Foi um dos intervenientes na sessão final de apresentação dos resultados do projecto “A
Educação para os Media no Distrito de Castelo Branco”, realizado no Instituto Superior
Politécnico daquela cidade (6 de Novembro) .
Arguente da tese de doutoramento em Sociologia, especialidade de Sociologia da
Comunicação, da Cultura e da Educação, de Alexandre Manuel da Fonseca Leite,
apresentada no ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa, intitulada “Da Imprensa Regional
da Igreja Católica – Para uma Análise Sociológica” (12 de Novembro).
Rosa Cabecinhas  Eefectuou uma comunicação intitulada “Grupos focais: limites e
potencialidades no estudo das migrações”. Comunicação por convite no âmbito do worshop
“Metodologias das migrações. Abordagens interdisciplinares”, Universidade Aberta / Casa
do Brasil, Lisboa, 17 de Novembro.
 Arguente da dissertação de Doutoramento em Psicologia Social e Organizacional,
intitulada “Participação pública entre normas e factos: Uma análise psicosocial”, de Susana
Alexandra Alfama Blanta Batel. Provas realizadas no ISCTE, dia 22 de Novembro.
Publicação:
Ana Santiago e Rosa Cabecinhas (2010) “Podcasts na Prática Pedagógica das Ciências da
Comunicação”. In Carvalho, A.A. & Aguiar, C. (eds.). Podcasts para Ensinar e Aprender em
Contexto, pp.290303. Santo Tirso: De facto editores.

Stanisław Jędrzejewski  Participou, de 11 a 13 de Novembro, em Lisboa, na COST
Action IS0906, na conferência “Transforming Audiences, Transforming Societies”, como
vicechair do Grupo de Trabalho nº3 e membro do MC. Tratase de uma rede financiada
pelo programa europeu “Cooperação em Ciência e Tecnologia”. Para além disso, participou
como um dos participantes na mesa redonda “Interpolations of Audience
Research:Research Agenda”.
Foi nomeado pelo ministro da Cultura da Polónia integrar como membro o
Conselho de Supervisão polaco da Rádio pública
Zara PintoCoelho – Apresentou a comunicação “’Por quem os sinos dobram’:
heterossexualidade e VIH/SIDA no discurso jornalístico”, no I Congresso Internacional
Sexualidade e Educação Sexual: Políticas Educativas, Investigação e Práticas, CIDTFF, que
decorreu na Universidade de Aveiro, entre 11 e 13 de Novembro.
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