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De Março a Junho
CECS promove cinco seminários doutorais: “Investigar em Ciências da
Comunicação”
Numa organização do CECS e do Departamento de Ciências da
Comunicação da Universidade do Minho, vai realizarse um
ciclo de seminários doutorais sobre a temática geral
“Investigar em Ciências da Comunicação”, com início já no
próximo dia 4 de Março. Tendo como destinatários
doutorandos e investigadores do CECS, propõese debater
temas como “Os problemas do problema da investigação”,
“Desenhar metodologias”, “Porque é que as teorias
importam?”, “O processo da escrita” e “Onde interessa
publicar?”.
Mais >

Até ao próximo dia 30 de Abril
Chamada de artigos revista “Comunicação e Sociedade”
nº20: “Rádio na frequência da WEB”
Está aberta, até 30 de Abril de 2011, a chamada de artigos da
revista “Comunicação e Sociedade” nº20. Coordenada por
Madalena Oliveira e Pedro Portela, tem por tema “Rádio na
frequência da WEB”.
Mais >

Novo livro do CECS já disponível
“TV Digital – Sistemas, Conceitos e Tecnologias”, de
Sergio Denicoli
Acaba de sair o livro “TV Digital – Sistemas, Conceitos e
Tecnologias”. Da autoria de Sergio Denicoli, é publicado pelo
Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade e editado pela
Grácio Editor. O livro foi escrito em plena fase de introdução
da Televisão Digital Terrestre em Portugal, o que lhe
acrescenta um excelente sentido de oportunidade. A obra
esclarece questões complexas num texto acessível a todos, o
que não é um desafio fácil.

Mais >

Cerimónia marcada para 11 de Abril
UM atribui título de Doutor Honoris Causa ao Prof. Michel Maffesoli
Numa cerimónia marcada para o dia 11 de Abril, a
Universidade do Minho vai atribuir o título de Doutor Honoris
Causa a Michel Maffesoli, professor da Universidade de Paris
Déscartes – Sorbonne e colaborador de projectos no âmbito
do ICS. O acto surge na sequência de uma proposta
oportunamente apresentada pelo CECS e pelo CICS (Centro
de Investigação em Ciências Sociais), e aprovada pelo Senado
Académico. Nesta edição da newsletter, pode ler um
depoimento sobre aquele académico escrito pelo Prof. Moisés
Martins, expresidente do ICS, com fortes ligações ao Prof.
Michel Maffesoli.
Mais >

Realizase a 25 26 Março de 2011 na UM
1º Congresso Nacional sobre Literacia, Media e Cidadania tem o alto patrocínio do
Presidente da República

O 1º Congresso Nacional sobre Literacia, Media e Cidadania,
que decorrerá nos dias 25 e 26 de Março de 2011, na
Universidade do Minho (Braga), tem o alto patrocínio do
Presidente da República. O ministro dos Assuntos
Parlamentares vai encerrar o evento, estando previsto que a
directorageral da DirecçãoGeral de Inovação e
Desenvolvimento Curricular, em representação da ministra da
Educação, abra o congresso. Organizado por sete entidades,
entre as quais o CECS, tem o período ‘normal’ de inscrições
aberto (com taxas mais reduzidas) até 28 de Fevereiro. Foram
recebidas 130 propostas de comunicação.
Mais >

Tem lugar na UM de 14 a 16 de Setembro
Conferência sobre ‘Radio evolution: technology, contents, audiences’ aceita
propostas de comunicações até 15 de Abril
A próxima conferência da secção de Rádio da ECREA,
subordinada ao tema ‘Radio evolution: technology,
contents,audiences’, vai ser organizada pelo CECS e decorrerá
de 14 a 16 de Setembro na Universidade do Minho. Reunirá
académicos e profissionais de rádio de vários países
europeus, estando previstos seis painéis de apresentação de
trabalhos. As propostas de comunicações são admitidas até ao
dia 15 de Abril.
Mais >

Conta com a colaboração de investigadores do CECS
Livro “Web Trends – 10 Cases Made in Web 2.0” lançado em Braga
O livro “Web Trends – 10 Cases Made in Web 2.0”, que conta
com a colaboração de vários investigadores do CECS, foi
apresentado no passado dia 11 de Fevreiro, na Fnac de Braga.
Tem como tema principal o impacto da Web 2.0 em áreas
fulcrais como sociedade, crime, administração pública,
comunicação social.
Mais >

Booklet “Internet e Redes Sociais – Tudo o que vem à rede é peixe?” apresentado
em Braga
O booklet “Internet e Redes Sociais – Tudo o que vem à rede
é peixe?” foi apresentado em Braga, no passado dia 11 de
Fevereiro, por Ademar Aguiar (INESC – Porto e Faculdade de
Engenharia da UP). A apresentação deste pequeno livro, da
autoria de três investigadores do CECS, foi integrada numa
iniciativa que serviu para assinalar o Dia Europeu da Internet
Segura.
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,
Joaquim Fidalgo, Manuel Pinto e Rosa Cabecinhas.
Mais >

Revistas de Comunicação
Prosseguimos a publicação de revistas ligadas às Ciências da
Comunicação.
Em destaque nesta edição da newsletter estão as seguintes
publicações:
 Comunicacion y Sociedad
 Journal of Information Policy
 Pushstart
 Pensar la Publicidad

Ficha Técnica:
Director: Manuel Pinto
Directoradjunto: Moisés de Lemos Martins
Editorexecutivo: Vítor de Sousa
Colaboram neste número: Fábio Ribeiro, Luís Pereira, Madalena Oliveira, Sara Pereira e
Zara Pinto Coelho.
O CECS tem o apoio da FCT

Para mais informações:
Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade
Universidade do Minho
Campus de Gualtar
4710057 Braga  Portugal
T + 351 253 60 46 95
F + 351 253 60 46 97
E cecs@ics.uminho.pt
E vitorsousa@ics.uminho.pt
W www.comunicacao.uminho.pt/cecs/

ANEXOS DA NEWSLETTER

Tendo em conta que o antigo site do CECS já não está disponível para
consulta, aqui apresentamos, com outra extensão, algumas das notícias
anteriormente referidas na Newsletter.
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De Março a Junho
CECS promove cinco seminários doutorais: “Investigar em Ciências da
Comunicação”
Numa organização do CECS e do Departamento de Ciências da Comunicação da
Universidade do Minho, vai realizarse um ciclo de seminários doutorais sobre a temática
geral “Investigar em Ciências da Comunicação”, com início já no próximo dia 4 de Março.
Tendo como destinatários doutorandos e investigadores do CECS, propõese debater temas
como “Os problemas do problema da investigação”, “Desenhar metodologias”, “Porque é
que as teorias importam?”, “O processo da escrita” e “Onde interessa publicar?”.
Esta jornada, que decorrerá na Sala de Actos do ICS (10h3012h30), procura reflectir
sobre as necessidades de formação dos estudantes de pósgraduação (dos alunos de
doutoramento em especial)e dos investigadores do CECS, e sobre as formas mais
adequadas de responder a essas mesmas necessidades.
Nos meses de Março e Maio vão realizarse quatro seminários centrados na elaboração da
tese “Os problemas do
problema da investigação”,
“Desenhar metodologias”,
“Porque é que as teorias
importam?”, e “O processo da
escrita". Pretendeuse incluir
questõeschave no processo e
na experiência de investigação
dos alunos de doutoramento: a
construção do problema de
investigação, do quadro
teórico, da metodologia
(métodos e técnicas de análise)
e a questão da escrita.
Em cada sessão, com a
duraçãode duas horas,estarão
dois Professores, com visões e
experiências de investigação
distintas no campo das Ciências
Sociais. Pretendese que
partilhem o seu entendimento e
o modo como lidam,nas suas
práticas de orientação e de
investigação, com a questão
em debate. A iniciativa visa
melhorar as competências
metodológicas dos alunos de
doutoramento, promover a
reflexividade das práticas de
orientação, e a troca de
experiências entre
investigadores e entre
investigadores e alunos.
O último seminário,
subordinado ao tema “Onde
interessa publicar?”, será
centrado na escrita e na
publicação de artigos
científicos. Visa orientar alunos
e investigadores na escolha de
revistas, congressos e
associações relevantes para a
submissão de trabalhos e a procura de parcerias no mundo da comunicação, nos contextos
lusobrasileiro, europeu e norteamericano.
Esta iniciativa envolve vários investigadores, como Emília Araújo, Manuel Pinto, Helena
Sousa, Albertino Gonçalves, Luís Cunha, Rosa Cabecinhas, Helena Machado, Moisés
Martins, Anabela Carvalho, José Pinheiro Neves, Sara Pereira e Zara Pinto Coelho.
Os seminários doutorais estão também abertos a todos os investigadores que estejam
interessados, mediante inscrição.
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Até ao próximo dia 30 de Abril
Chamada de artigos revista “Comunicação e Sociedade” nº20: “Rádio na frequência da WEB”
Está aberta, até 30 de Abril de 2011, a chamada
de artigos da revista “Comunicação e
Sociedade” nº20. Coordenada por Madalena
Oliveira e Pedro Portela, tem por tema “Rádio na
frequência da WEB”.
Ao longo da sua história, a rádio tem passado
por constantes transformações. Talvez por esta
razão se compreenda que ela tenha sobrevivido
aos desafios dos novos media, tirando partido
dos avanços tecnológicos e tendose
aparentemente adaptado aos novos ‘modos de
ouvir’. No entanto, o futuro da rádio, um pouco
como o de todos os media clássicos, é encarado
com algumas reservas, dada a sua eventual
fragilidade diante dos meios de natureza visual.
Na verdade, embora do ponto de vista tecnológico mantenha uma certa versatilidade, a rádio enfrenta
agora os requisitos da conversão aos reptos da cibercultura em que se inscreve. Com efeito,
reconfigurando as noções de tempo e espaço e abrindo à interacção, a Internet e a possibilidade de
audioondemand estão, por um lado, a dispersar as práticas das audiências e, por outro, a impor a
reconfiguração das próprias narrativas sonoras como performances discursivas que consistem em contar
um acontecimento ou uma série de acontecimentos.
Meio quente, no dizer de McLuhan, a rádio motivou sempre apreciações inflamadas por parte dos
profissionais, mas é ainda uma espécie de parente pobre dos estudos dos media. Ora, o objectivo deste
número da revista Comunicação e Sociedade é em certo sentido reconhecer a rádio como um meio
ainda relevante na construção do imaginário contemporâneo. Assim, serão bem acolhidas propostas de
textos que se constituam como ensaios e/ou relatos de investigações empíricas.
Normas bibliográficas em vigor no CECS:
http://www.comunicacao.uminho.pt/upload/docs/revista_com_e_soc_normas_apresentação_originais.pdf
Mais >

Voltar ao início
Visite o site do CECS
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Novo livro do CECS já disponível
“TV Digital – Sistemas, Conceitos e Tecnologias”, de Sergio Denicoli
Acaba de sair o livro “TV Digital – Sistemas,
Conceitos e Tecnologias”. Da autoria de Sergio
Denicoli, é publicado pelo Centro de Estudos de
Comunicação e Sociedade e editado pela Grácio
Editor.
Actualmente é incontornável falarse sobre Televisão
Digital. Compreendendo melhor as técnicas e
mecanismos associados, ficaremos melhor
habilitados a distinguir e interpretar os tão frequentes
“jargões” desta área que, por vezes, por tão
repetidos serem, os consideramos banais — mas
sem nunca os compreendermos.
O que significa afinal ser “digital”? Será realmente
melhor que ser analógico? O que é um “Multiplexer”?
Este livro foi escrito em plena fase de introdução da
Televisão Digital Terrestre em Portugal, o que lhe
acrescenta um excelente sentido de oportunidade. A
obra esclarece questões complexas num texto
acessível a todos, o que não é um desafio fácil.
Esperemos que o leitor desfrute deste livro, que
consegue dar respostas em linguagem simples a
perguntas muito frequentes entre os utilizadores da
Televisão.
Título: TV Digital. Sistemas, Conceitos e Tecnologias
Autor: Sergio Denicoli
PVP: 10 euros
Ano de publicação: 2011
Formato: 15,5 x23 cm
Acabamento: Cosido e colado
Disponibilidade: disponível
N.º de páginas: 88
ISBN: 9789898377111
Classificação: Comunicação/Tecnologias
Mais informações:
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/publicacoes.asp?
startAt=2&categoryID=677&newsID=2220
http://www.ruigracio.com/TVDigital.html

Voltar ao início
Visite o site do CECS
Para mais informações:
Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade
Universidade do Minho
Campus de Gualtar
4710057 Braga  Portugal
T + 351 253 60 46 95
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W www.comunicacao.uminho.pt/cecs/
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Por proposta do ICS
Atribuição de Título de Doutor Honoris Causa ao Prof.
Michel Maffesoli
Numa cerimónia marcada para o dia 11 de Abril, a Universidade
do Minho vai atribuir o título de Doutor Honoris Causa a Michel
Maffesoli, professor da Universidade de Paris Déscartes –
Sorbonne e colaborador de projectos no âmbito do ICS. O acto
surge na sequência de uma proposta oportunamente apresentada
pelo CECS e pelo CICS (Centro de Investigação em Ciências
Sociais), e aprovada pelo Senado Académico.
A proposta, que obteve o parecer positivo do Senado Académico,
teve em conta o percurso e o currículo do Prof. Michel Maffesoli, bem como a sua ligação à
Universidade do Minho.
O Prof. Moisés Martins, expresidente do ICS, com fortes ligações ao Prof. Michel Maffesoli,
escreveu o seguinte depoimento sobre aquele académico:
Doutoramento Honoris Causa do Professor Michel Maffesoli pela Universidade do
Minho, em Ciências da Comunicação
Por proposta do Instituto de Ciências Sociais, Michel Maffesoli, Professor
da Sorbonne, um dos mais influentes sociólogos europeus da
contemporareidade, vai receber da Universidade do Minho, a 11 de Abril
próximo, o doutoramento Honoris Causa em Ciências da Comunicação.
Ao prestar este tributo académico a Michel Maffesoli, a Universidade do
Minho fez uma escolha. Escolheu o pensamento, de largueza e liberdade
irrestritas, contra a “langue de bois” do pensamento único, que se basta
na águachilra dos clichés, dos estereótipos e do jargão instituído. E
escolheu, por outro lado, as possibilidades do humano, contra o
horizonte sombrio de uma sociedade logocêntrica e falocrata.
De Michel Foucault a Deleuze, de Daniel Bell a Fukuyama, de David le Breton a Lyotard, e
de Jean Baudrillard a Steven Shaviro e a Zygmunt Bauman, o humano é figurado sem
génese nem apocalipse. Por essa razão, o nosso tempo tem o carácter paradoxal de um
exílio e de uma reintegração  de uma reintegração pelo exílio e de um enraizamento na
mobilidade, na errância, no nomadismo.
Cultor da sociologia compreensiva, de Georg Simmel, Max Weber, Gilbert Durand e Edgar
Morin, Michel Maffesoli percorre o caminho que assinala a condição paradoxal do humano.
As figuras de “coincidentia oppositorum”, “conciliação de contrários”, “harmonia
contradictorial”, “mistério da conjunção”, assinalam o trabalho de um pensamento em
confronto com aquilo que não se dá mais como uma aquisição simples, finalizada,
monoteísta, ou monocausal, mas que antes se revê num trajecto complexo, a que convêm
os ritmos breves, mas também as cadências aceleradas e as intensidades, em que se
exprimem elementos heterogéneos, em instabilidade constante, que reactivam em
permanência a estrutura comunitária e a necessidade do estarjunto no solitário esforço de
enfrentar a incerteza.
É assim o humano. Identificamno o seu carácter viscoso, sinuoso, titubeante e labiríntico.
Nestas circunstâncias, sendo viscosa a trama humana e inesperados os efeitos da acção
individual e colectiva, as trajectórias individuais e os processos sociais têm sempre uma
parte de sombra, uma parte de opacidade e engano. Mas é a figura de “reliance” a chave
da proposta de Maffesoli para compreender o humano. As ‘reliances’ são alianças que nos
ligam, ou seja, errâncias que nos enraízam, errâncias que são caminho, que são partilha
de solidões que se aceitam e troca de diferenças que se respeitam. Numa palavra, as
‘reliances’ são alianças que se fundam no movimento, na mudança, na instabilidade, na
atracção da fronteira e na novidade que esta suscita.
Em Michel Maffesoli existe sobretudo pensamento. Na última década, assistimos, por todo o
lado, na Academia, à instalação e entronização de procedimentos correctivos e
ortopédicos, que certificam no ensino e na investigação rotinas e conformidades,
eficiências e utilidades, que esquadrinham o quotidiano académico e o envolvem em saber
positivo e administrativo, a ponto de congelarem qualquer sopro de vida e de imaginação.
O tributo que a Universidade do Minho presta à obra de Michel Maffesoli, significa a
rememoração do essencial na vida académica, afinal, significa a homenagem àquilo de que
depende a nossa sobrevivência: uma “razão sensível”, que se ergue contra a razão
monológica da tecnociência; e a imaginação simbólica, brandida em defesa das
possibilidades do humano.
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Realizase a 25 26 Março de 2011 na UM
1º Congresso Nacional sobre Literacia, Media e Cidadania tem o alto patrocínio do
Presidente da República
O 1º Congresso Nacional sobre Literacia, Media e Cidadania, que decorrerá nos dias 25 e
26 de Março de 2011, na Universidade do Minho (Braga), tem o alto patrocínio do
Presidente da República. O ministro dos Assuntos Parlamentares vai encerrar o evento,
estando previsto que a directorageral da DirecçãoGeral de Inovação e Desenvolvimento
Curricular, em representação da ministra da Educação, abra o congresso. A conferência de
abertura estará a cargo de José Ignacio Aguaded Gomez (Universidade de Huelva).
Organizado por sete entidades, entre as quais o CECS, servirá para uma tomada de
consciência daquilo que vai sendo feito na relação entre as temáticas da Literacia, dos
Media e da Cidadania, do muito que falta fazer e dos melhores caminhos a tomar para
promover a literacia para os media em Portugal. O período ‘normal’ de inscrições (com
taxas mais reduzidas) está aberto até 28 de Fevereiro. Foram recebidas 130 propostas de
comunicação.
O evento é da responsabilidade de várias entidades que têm vindo a desenvolver reuniões
há mais de um ano. Para além do CECS, a organização integra 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.
Durante os dois dias do
evento, está previsto um
espaço privilegiado
destinado à Mostra de
Produtos e Serviços, numa
atitude que traduz a prática
de muito trabalho e das apostas de várias empresas e instituições em prol da temática do
Congresso. Para além disso, estão previstos nove workshops: “A Literacia Informacional no
Espaço Europeu do Ensino Superior : o projecto eLit.pt e seus resultados finais” (da
responsabilidade de Armando Malheiro, Fernanda Martins e equipa); “Jornalismo Escolar”
(Eduardo Jorge Madureira); “Literacia para a Publicidade” (Luísa Agante e Manuela
Botelho); “Como analisar uma notícia” (Isabel Margarida Duarte); “Cinema e educação”
(Graça Lobo); “Videojogos” (Nelson Zagalo); “Rádio no meio escolar” (Vítor Diegues); “A
essência é estar em rede – dinâmicas de utilização das redes sociais” (Ádila Faria e Paulo
M. Faria); e “Animatrope: animação em linha” (Sérgio Nogueira).
O 1º 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.
O programa, bem como toda a informação sobre o congresso podem ser consultados
através do seguinte endereço:
http://literaciamediatica.pt/congresso/

Voltar ao início
Visite o site do CECS

Para mais informações:
Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade
Universidade do Minho
Campus de Gualtar
4710057 Braga  Portugal
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Tem lugar na UM de 14 a 16 de Setembro
Conferência sobre ‘Radio evolution: technology, contents, audiences’ aceita
propostas de comunicações até 15 de Abril
São admitidas até 15 de Abril as propostas de comunicações para a conferêncua de Rádio
da ECREA, organizado pelo CECS, que terá lugar na Universidade do Minho, de 14 a 16 de
Setembro deste ano, e será subordinado ao tema ‘Radio evolution: technology, contents,
audiences’.
Pretendese perspectivar a rádio no futuro tendo em conta o seu contínuo processo de
transformação num
encontro que vai reunir
académicos e profissionais
de rádio de vários países
europeus, em torno de
três eixos temáticos
principais: 1) o eixo tecnológico, no âmbito do qual se procurará reflectir essencialmente
sobre os imperativos da Indústria e os desafios do digital e da Internet; 2) o eixo
narrativo, que corresponderá no essencial a um olhar atento às transformações operadas
nos conteúdos, na programação e na linguagem de rádio; e 3) o eixo da recepção, cujo
principal propósito é promover o debate sobre o perfil dos ciberouvintes e problematizar a
aparente fragmentação das audiências.
Atendendo a estes três vectores, a conferência organizase em blocos temáticos, estando
prevista a realização de seis painéis de apresentação de trabalhos. A comissão
organizadora acolherá até ao dia 15 de Abril as propostas de comunicações que integrarão
estes painéis.
Mais informações sobre a submissão de propostas e inscrições estão disponíveis
no website do congresso:
http://radioevolution2011.wordpress.com
Contactos dos coordenadores:
Madalena Oliveira: madalena.oliveira@ics.uminho.pt
Stanislaw Jedrzeweski: stanislaw@ics.uminho.pt

Voltar ao início
Visite o site do CECS
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Conta com a colaboração de investigadores do CECS
Livro “Web Trends – 10 Cases Made in Web 2.0” lançado em Braga
O livro “Web Trends – 10 Cases Made in Web 2.0”, que conta com a colaboração de
Joaquim Fidalgo, Nelson Zagalo, Paulo Salgado e Sara Balonas, todos investigadores do
CECS, foi apresentado no passado dia 11 de Fevreiro (19h00), na Fnac de Braga, por
Teresa Ruão, professora do Departamento de Ciências da Comunicação da Universidade do
Minho (UM), também investigadora do CECS.
A obra, lançada pela agência de comunicação “Comunicarte”, fundada por Ana Sofia
Gomes, exaluna do curso de Comunicação Social da UM, integra ainda um estudo de
Salomé Peixoto, com base na
investigação que desenvolveu
para a sua tese de Mestrado em
Ciências da Comunicação.
“Web Trends  10 cases made in
web 2.0” tem como tema principal
o impacto da Web 2.0 em áreas
fulcrais como sociedade, crime,
administração pública,
comunicação social, marketing,
publicidade, negócios, educação,
saúde, política, cultura, lazer e
religião. Estes são os principais
temas abordados na obra que,
segundo Francisco Maria Balsemão, presidente da Associação Nacional de Jovens
Empresários e autor do prefácio, “preenche um vazio editorial”.
Mais >

Voltar ao início
Visite o site do CECS
Para mais informações:
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Booklet “Internet e Redes Sociais – Tudo o que vem à rede é peixe?” apresentado
em Braga
Integrado na iniciativa “Redes Sociais e Literacia Digital” que serviu para assinalar o Dia
Europeu da Internet Segura (que se comemorou este ano a 8 de Fevereiro), foi lançado no
passado dia 11 de Fevereiro, no Auditório Vita, em Braga, o booklet “Internet e Redes
Sociais – Tudo o que vem à rede é peixe?”, da autoria dos investigadores do Centro de
Estudos de Comunicação e Sociedade (CECS) da Universidade do Minho, Luís Pereira,
Manuel Pinto e Sara Pereira.
Num auditório onde estiveram presentes mais de 150 pessoas, Manuel Pinto deu início à
apresentação da brochura numa intervenção dedicada ao
tema “Os Media e as Crianças  a importância da
investigação”. O investigador defendeu a divulgação da
investigação sobre a vida das crianças e dos media, para
que não fique remetida a gente da academia, para que
possa ser partilhada por um público mais vasto, entre pais e
educadores. Sobre o tema em concreto deste livro, Manuel
Pinto referiu que a sociedade não deverá ter uma postura de
protecção das crianças relativamente à Internet. Pelo
contrário, “deve capacitálas, reconhecendo os perigos e a
necessidade de estarmos apetrechados para essas
ameaças”, afirmou. O docente referiu ainda que este booklet
procura alertar a consciência para a necessidade de “fazer
cidadãos mais críticos e activos na sociedade”.
Por sua vez, na intervenção dedicada ao tema “Educação para os Media: das ideias à
acção”, Sara Pereira sublinhou que “a literacia mediática ainda não é uma realidade no
nosso país, entre várias razões, pela falta de recursos, de materiais educativos que
ensinem, por exemplo, os pais a lidar com estas questões”. Contextualizando o lugar da
literacia mediática em diversos documentos oficiais de entidades como a UNESCO ou a
Comissão Europeia, a investigadora debateu ainda a forma como a família, a escola e os
media estão enredados num sistema de crenças marcado pelo desleixo ou “pelo medo do
mundo e dos seus perigos”, ao mesmo tempo que defendeu uma abertura inquieta e crítica
dos cidadãos perante os media. Por último, referiu que o livro “não é um receituário, mas
procura dar pistas, sugestões, que cada um deverá adaptar ao seu projecto educativo”.
Ademar Aguiar, fundador da empresa Tecla Colorida, uma spinoff do INESC Porto e da
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, foi convidado para apresentar o
booklet, relembrando que é dirigido às famílias, professores e demais educadores, sobre a
Internet, com especial enfoque nos usos das Redes Sociais. Aguiar referiu que “o livro é
bastante agradável de ler, simples e acessível a todos”, antes de fazer uma breve
retrospectiva do percurso da
evolução da Internet, até
debater alguns pontos
relativamente às redes
sociais que, segundo o
próprio, “dominam a
actualidade”, Sublinhou
igualmente a ideia de que
“em vez de proteger é
importante explicar, mostrar
e não ocultar às crianças de
que são feitos os chamados
softwares sociais, como o
Facebook, ou os chats de
conversação”. Relativamente
ao livro, o convidado
destacou, entre outros
aspectos, as dez partes que
o compõem, a recolha de
desenhos de crianças sobre
redes sociais e o “equilíbrio,
o juízo pessoal, em
detrimento do pessimismo
versus optimismo em relação
a este tema”.
O booklet “Internet e Redes
Sociais – Tudo o que vem à
rede é peixe?” é o terceiro e último número de uma colecção, EduMedia, produzida no
âmbito do projecto “Media Education in Booklets: Learning, Knowing and Acting” e que foi

premiada com o “Evens Prize for Intercultural Education 2009 – Media Education”.
Recordese que o primeiro booklet, intitulado “Como TVer”, foi lançado em Novembro de
2009, tendo o segundo sido subordinado ao tema “Vídeojogos – Saltar para outro nível”
(Junho de 2010).
Fábio Ribeiro
(texto publicado em: http://comedu.blogspot.com/2011/02/apontamentossobre
apresentacaodo.html)
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Anabela Carvalho
Participou num workshop da rede internacional de investigação intitulada “The Cultural
Framing of Environmental Discourse”, de que é membro. O workshop teve lugar na
Universidade de Bath, Reino Unido, entre os dias 27 de Fevereiro e 1 de Março de 2011.
Joaquim Fidalgo
Participou, em Bruxelas, em 31/1/2011, na apresentação do relatório preliminar do
projecto "INDIREG  Indicators for independence and efficient functioning of audiovisual
media services regulatory bodies for the purpose of enforcing the rules in the AVMS
Directive”. O projecto, resultante de um concurso aberto pela Comissão Europeia, foi
desenvolvido por um consórcio de universidades, coordenadas pelo HansBedrow Institut,
da Alemanha. O seu propósito essencial é analisar a constituição, regras internas e modos
de funcionamento das entidades reguladoras dos media de um total de 43 países,
designadamente na perspectiva da sua independência. Joaquim Fidalgo tem trabalhado
neste projecto como correspondente nacional para Portugal.
Manuel Pinto
Interveio, na qualidade de comentador e de consultor do projecto EUkids Online II, na
sessão de encerramento da Jornada de apresentação e debate dos resultados gerais do
projecto, realizada na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade de Lisboa,
em 4 de Fevereiro de 2011.
Fez uma intervenção sobre “Os media e as crianças  a importância da Investigação” na
sessão sobre “Redes sociais e literacia digital”, realizada no Auditório Vita, em Braga, em
11 de Fevereiro, sessão que foi cenário para a apresentação do booklet “Internet e redes
sociais 
Tudo o que vem à rede é peixe”.
Rosa Cabecinhas
“Social Representations of World History and the future in six African countries”.
Conferência por convite no Seminário Internacional “Social Representations of History and
Overcoming Conflicts”, organizado pelo Grupo Consolidado Cultura, Cognición y Emoción,
Universidade do País Basco, San Sebastian, 17 e 18 de Fevereiro 2011.
Arguente da dissertação de doutoramento de Agustin Espinosa Pezzia, intitulada “Estudios
sobre Identidad Nacional en el Peru y sus correlatos psicologicos, sociales y culturales”.
Provas realizadas na Universidade do País Basco, San Sebastian (Espanha), 18 de
Fevereiro de 2011.
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