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Primeira fase das candidaturas para cursos de pósgraduação decorre até 14 de Junho
Doutoramentos em Estudos Culturais e em Ciências da Comunicação apresentados
em Conferência de Imprensa
A primeira fase das candidaturas aos Doutoramentos em
Estudos
Culturais e em Ciências da Comunicação, no Instituto de
Ciências Sociais da Universidade do Minho, decorre até 14 de
Junho. O assunto foi motivo para uma conferência de imprensa,
realizada no dia 23 de Maio.
Mais >

Investigadora do CECS
Profª Rosa Cabecinhas publica artigo na revista "Science"
A investigadora Rosa Cabecinhas, da Universidade do Minho,
publicou na conceituada revista “Science”, em coautoria, um
estudo que contribui para compreender a diversidade cultural. O
estudo, realizado em 33 países, avança com conhecimentos que
ajudam a compreender o diálogo intercultural e a promover a
comunicação entre culturas.

Mais >

No próximo dia 3 de Junho (10h30)
"Onde interessa publicar?" em destaque no ciclo de seminários doutorais do
CECS/DCC
"Onde interessa publicar?" é o tema do próximo seminário
doutoral que se realiza no próximo dia 3 de Junho (sextafeira),
pelas 10h30, na Sala de Actos do ICS (Universidade do Minho).
Estará a cargo dos investigadores Jose Manuel de Pablos
(Universidade de La Laguna) e Anabela Carvalho e Moisés de
Lemos Martins (ambos do CECS). O evento encerra um ciclo de
cinco seminários, iniciado em Março deste ano.
Mais >

Conclusões do 1º Congresso de Literacia, Media e Cidadania
"Declaração de Braga" já disponível
Já está disponível a "Declaração de Braga", um documento que
retoma algumas das conclusões do 1º Congresso de Literacia,
Media e Cidadania que decorreu em Braga, entre os dias 25 e 26
de Março deste ano. O evento foi organizado por sete entidades,
entre as quais o CECS, responsável pela organização local.
Mais >

No dia 1 de Junho (15h00), no Auditório Centro Multimédia do IE (UMinho)
“Mais participação, melhor cidadania? A voz do público
nos media”
 iniciativa decorre no âmbito da UC "Media, Públicos e
Cidadania"
No âmbito da Unidade Curricular “Media, Públicos e Cidadania”
(3º ano do 1º ciclo em Ciências da Comunicação), coordenada
pela Profª Sara Pereira, vai ter lugar no dia 1 de Junho, a partir
das 15h00, no auditório centro multimédia do Instituto de
Educação (Universidade do Minho), a iniciativa “Mais
participação, melhor cidadania?  A voz do público nos media (à
conversa com profissionais dos media e investigadores)”.

Mais >

OberCom atribui estatuto de associado honorário ao CECS
O OberCom  Observatório da Comunicação atribuiu ao CECS o
estatuto de associado honorário. São associados honorários as
pessoas singulares ou colectivas a quem o Conselho Directivo
decidir atribuir tal estatuto pelo elevado valor científico dos seus
trabalhos, em sector ligado à actividade do OberCom, ou pela
colaboração prestada a esta associação, e após consulta junto dos associados e aprovação
pela maioria dos respondentes.
Mais >

Estudo Navegando com o Magalhães lança website
Já se encontra disponível o site do projecto Navegando com o
Magalhães: Estudo sobre o Impacto dos Media Digitais nas
Crianças, alojado em http://www.lasics.uminho.pt/navmag/. O
objectivo é divulgar o trabalho desenvolvido pela equipa de
investigação, dando a conhecer o projecto e os resultados que
se forem alcançando nas diferentes etapas do estudo.
Mais >

Projecto inovador no Jornalismo de Saúde lança newsletter e website
Acaba de ser lançado o website do projecto HeaRT – Health
Report Trainning Project, um programa de pesquisa Europeu em
Comunicação e Jornalismo da Saúde, que pode ser consultado
em http://www.projectheart.eu/. Este site agrega informação
sobre o projecto, como os objectivos a alcançar ou os partners
que o compõem. Foi também lançada a primeira newsletter 
http://www.projectheart.eu/newsletter/01.html , apresentando
o projecto que conta com fundos da União Europeia. Esta é uma
forma de dar conta daquilo que está a ser desenvolvido no
âmbito desta parceria que pretende abrir caminho na área do
Jornalismo de Saúde.
Mais >

METRIS II  Monitoring European Trends in SocialSciences and Humanities
CECS viu renovada participação como ponto de contacto nacional de projecto da
UE
O CECS viu renovada, através da Profª Emília Araújo, a sua
participação como ponto de contacto nacional no projecto da
União Europeia, METRIS II, um projecto que visa a recolha
sistemática de informação sobre o estado das Ciências Sociais
na Europa. É financiado pela EU  Framework Service Contract e
nele participam actualmente 42 países europeus com
preocupações no âmbito da prospecção e avaliação das
modalidades de desenvolvimento das Ciências Sociais.
Mais >

Atribuída pelo Executive Board da IAMCR
Investigadores do CECS recebem bolsa para conferência de Istambul
Carla Cerqueira e Paulo Salgado são os dois investigadores que
foram contemplados exaequo com a bolsa que o Executive
Board da IAMCR decidiu atribuir ao CECS. A bolsa destinavase
a apoiar a participação na conferência de Istambul de um
estudante de doutoramento que tenha trabalhado como
voluntário na conferência de Braga e com comunicação aceite

no evento da Turquia. O valor da bolsa será agora repartido pelos dois investigadores.
Mais >

Até ao dia 30 de Setembro
Call for papers: Anuário Internacional de Comunicação Lusófona 2011
Está aberta até ao próximo dia 30 de Setembro a chamada de
artigos para a edição de 2011 do Anuário Internacional de
Comunicação Lusófona. Este número, editado por Moisés de
Lemos Martins, Rosa Cabecinhas e Lurdes Macedo, é
subordinado ao tema "Lusofonia e CulturaMundo".
Mais >

Realizase na Universidade do Minho, 46 de Julho de 2012
4th International Conference Critical Approaches to Discourse Analysis across
Disciplines: call for papers aberta até 18 de Dezembro
A quarta edição da Conferência Internacional “Critical
Approaches to Discourse Analysis across Disciplines (CADAAD)”
terá lugar na Universidade do Minho, em Braga, de 4 a 6 de
Julho de 2012. Esta iniciativa, a que está associada o CECS, tem
aberta até ao próximo dia 18 de Dezembro a submissão de
resumos, sendo que as notificações de aceitação serão
comunicadas até 1 de Fevereiro de 2012. O idioma da
conferência é o Inglês.
Mais >

De 26 a 28 de Setembro
I Congresso Regional Europeu da Associação Internacional de Semiótica Visual vai
decorrer sob o signo da “Semiótica do Espaço  Espaços da Semiótica”
Subordinado ao tema Semiótica do Espaço  Espaços da
Semiótica, vai decorrer entre os próximos dias 26 a 28 de
Setembro, o I Congresso Regional Europeu da Associação
Internacional de Semiótica Visual (AISVIAVS). O evento, a cuja
organização pertence o CECS, vai ter lugar nas instalações da
Fundação Calouste Gulbenkian e da Faculdade de Ciências Sociais
e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.
Mais >

Ocasião servirá para iniciativa conjunta com a RR no quadro da celebração dos seus 75
anos
Congresso da secção de Rádio da ECREA debate ‘Radio evolution: technology,
contents, audiences’
O próximo congresso da secção de Rádio da ECREA,
subordinado ao tema ‘Radio evolution: technology, contents,
audiences’, vai ser organizado pelo CECS e vai decorrer de 14 a
16 de Setembro na Universidade do Minho. A ocasião servirá
para iniciativa conjunta com a Rádio Renascença no quadro da
celebração dos seus 75 anos.
Mais >

Teresa Ruão reeleita para GT de Comunicação Organizacional e Institucional da
SOPCOM
Teresa Ruão, docente do Departamento de Ciências da
Comunicação da UMinho e investigadora do CECS, mantémse
na Direcção do Grupo de Trabalho de Comunicação
Organizacional e Institucional (GTCOI) da SOPCOM, depois do
acto eleitoral ocorrido a 25 de Maio último.
Mais >

“Encontro de paisagens” em seminário
Numa organização conjunta do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade e do
Centro de Investigação em Ciências Sociais (Universidade do Minho), realizouse no
passado dia 27 de Maio (9h30 17h30), no Museu Nogueira da Silva (Braga), um seminário
dedicado ao tema “Encontro de paisagens”. Participaram no evento o fotógrafo André
Cepeda (painel “Ontem”, moderado por Helena Pires) e o artista plástico Nuno Moreira

Inácio (painel “Downfall”, moderado por Moisés de Lemos
Martins. No dia do evento foi inaugurada no MNS uma Exposição
colectiva de obras seleccionadas pelo artista e fotógrafo
presentes.
Mais >

Vera L. Harabagi Hanna deu conferência: “Quando o brasileiro descobrirá o
Brasil?”
Realizouse no dia 6 de Maio (10h30), na Sala de Actos do ICS
(Universidade do Minho), uma conferência proferida pela Profª
Vera L. Harabagi Hanna, da Universidade Presbiteriana
Mackenzie, São Paulo (Brasil), intitulada “Quando o brasileiro
descobrirá o Brasil?”. Tratouse de uma iniciativa realizada em
parceria entre o Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade
(CECS), os cursos de Doutoramento em Ciências da
Comunicação e em Estudos Culturais.
Mais >

Novo livro de Moisés de Lemos Martins já está disponível
“Crise no Castelo da Cultura. Das Estrelas para os Ecrãs”
Acaba de sair o novo livro de Moisés de Lemos Martins, “Crise no
Castelo da Cultura. Das Estrelas para os Ecrãs”.
Tratase do nº24 da Colecção “Comunicação e Sociedade” do
Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade (Universidade
do Minho), editado pela Grácio Editor e pelo CECS.

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,
Ana Melo, António Rosas, Arminda Sá Sequeira, Carla Cerqueira, Emília Araújo, Fábio
Ribeiro, Felisbela Lopes, Manuel Pinto, Maria Gabriela Gama, Helena Pires, Helena Sousa,
Inês Amaral, Raquel Evangelista, Rosa Cabecinhas, Rui Novais, Sandra Marinho e Teresa
Ruão.
Mais >

Revistas de Comunicação
Prosseguimos a publicação de revistas ligadas às Ciências da
Comunicação.
Em destaque nesta edição da newsletter estão as seguintes
publicações:

 Central European Journal of Communication
 First Monday
 Interin
 Questión

Ficha Técnica:
Director: Manuel Pinto

Directoradjunto: Moisés de Lemos Martins
Editorexecutivo: Vítor de Sousa
Colaboram neste número: Ana Melro, Emília Araújo, Fábio Ribeiro, Helena Pires, Helena
Sousa, Madalena Oliveira, Rita Araújo, Rosa Cabecinhas, Rui Novais, Sara Pereira, 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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Primeira fase das candidaturas para cursos de pósgraduação decorre até 14 de Junho
Doutoramentos em Estudos Culturais e em Ciências da Comunicação apresentados
em Conferência de Imprensa
A primeira fase das
candidaturas aos
Doutoramentos em Estudos
Culturais e em Ciências da
Comunicação, no Instituto de
Ciências Sociais da
Universidade do Minho,
decorre até 14 de Junho.
O assunto foi motivo para uma
conferência de imprensa,
realizada no dia 23 de Maio.
Estiveram presentes o
Professor Moisés de Lemos
Martins e a Professora Helena
Sousa, da Comissão Científica dos Programas Doutorais em Estudos Culturais e Ciências da
Comunicação, o Professor Joaquim Fidalgo, director do Departamentode Ciências da
Comunicação e a Professora Teresa Ruão, vicePresidente do Instituto de Ciências Sociais.
Ler mais:
 Press Kit
 Clipping
Dois novos cursos: Doutoramento em Estudos Culturais e Mestrado em Media
Interactivos
A primeira fase das candidaturas para os cursos de pósgraduação decorre de 23 de Maio
a 14 de Junho. Há dois novos cursos: Doutoramento em Estudos Culturais e Mestrado em
Media Interactivos. Para além disso, vão abrir as candidaturas para o doutoramento em
Ciências da Comunicação (que vai na sua terceira edição) e para o Mestrado em Ciências
da Comunicação (especialidades de Audiovisual e Multimédia, Informação e Jornalismo, e
Publicidade e Relações Públicas).
Doutoramentos
O doutoramento em Estudos Culturais – que decorre de uma parceria entre a Universidade
do Minho e a Universidade de Aveiro , vai ter lugar, no próximo ano lectivo, na UM
cumprindo a alternância definida quando do seu arranque (este ano está a decorrer em
Aveiro). O doutoramento em Ciências da Comunicação vai abrir candidaturas para a
terceira edição do curso.
Mais informações:
Ciclo de Estudos conducente ao grau de Doutor em Ciências da Comunicação
http://tinyurl.com/6abzcb6
Ciclo de Estudos conducente ao grau de Doutor em Estudos Culturais
http://tinyurl.com/32xvkk6
Mestrados
Em relação aos mestrados, no próximo ano lectivo arranca o
novo curso de Media Interactivos, que compreende conteúdos
como Videojogos com as suas variantes de Entretenimento,
Jogos Sociais, e Jogos Sérios; a Publicidade Interativa; a
Infografia Dinâmica e Interativa; e ainda os Mundos Virtuais.
Estes apresentamse como um novo paradigma comunicacional
fortemente assente nos desenvolvimentos tecnológicos. Para
além disso, vai continuar o mestrado em Ciências da
Comunicação, contemplando as variantes Audiovisual e
Multimédia, Informação e Jornalismo, e Publicidade e Relações
Públicas.

Mais informações:
Mestrado em Media Interactivos
http://tinyurl.com/5sthoob

Mestrado em Ciências da Comunicação, áreas de especialização em Audiovisual e
Multimédia, Informação e Jornalismo e Publicidade e Relações Públicas
http://tinyurl.com/3atk5sb

Datas Importantes
Período de todas as candidaturas:
a) 1ª fase: de 23 de Maio a 14 de Junho;
b) 2ª fase: de 19 de Julho a 7 de Setembro;
c) 3ª fase: de 26 a 30 de Setembro (apenas para vagas sobrantes).
Divulgação dos resultados
a) 1ª fase: 11 de Julho;
b) 2ª fase: 23 de Setembro;
c) 3ª fase: 12 de Outubro.
O período de matrícula e inscrição será, entretanto, fixado pelos Serviços Académicos.

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
F + 351 253 60 46 97
E cecs@ics.uminho.pt
E vitorsousa@ics.uminho.pt
W www.comunicacao.uminho.pt/cecs/
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É investigadora do CECS
Profª Rosa Cabecinhas publica artigo na revista "Science"
A investigadora Rosa Cabecinhas é coautora de um estudo
recém publicado na conceituada revista “Science”. O estudo,
realizado em 33 países, avança com conhecimentos que
ajudam a compreender a diversidade cultural e a promover a
comunicação entre culturas.
Muitas vezes as diferenças culturais são vistas como sendo
absolutas e imutáveis, no entanto, todas as culturas são
dinâmicas e qualquer tentativa de categorização é
necessariamente simplista e redutora. Todos os grupos
culturais são heterogéneos, compostos por pessoas diversas.
No entanto, o peso de determinadas normas sociais difere
substancialmente de cultura para cultura e isso condiciona
enormemente a forma como as pessoas pensam, sentem e
agem.
Com base em dados recolhidos em 33 países, foram analisados os factores que contribuem
para que determinada cultura seja tendencialmente mais permissiva ou mais restritiva.
Foram também analisadas as consequências que os padrões culturais dominantes no seio
de determinada cultura têm ao nível do comportamento individual quotidiano. O modelo
teórico elaborado avança com conhecimentos que podem ajudar a promover o diálogo
intercultural e oferece também o potencial para um melhor entendimento dos complexos
processos de modelagem cultural.
Referência completa do artigo:
Michele J. Gelfand, Jana L. Raver, Lisa Nishii, Lisa M. Leslie, Janetta Lun, Beng Chong Lim,
Lili Duan, Assaf Almaliach, Soon Ang, Jakobina Arnadottir, Zeynep Aycan, Klaus Boehnke,
Pawel Boski, Rosa Cabecinhas, Darius Chan, Jagdeep Chhokar, Alessia D’Amato, Montse
Ferrer, Iris C. Fishchlmayr, Ronald Fischer, Marta Fülöp, James Georgas, Emiko S. Kashima,
Yoshishima Kashima, Kibum Kim, Alain Lempereur, Patricia Marquez, Rozhan Othman, Bert
Overlaet, Penny Panagiotopoulou, Karl Peltzer, Lorena R. PerezFlorizno, Larisa
Ponomarenko, Anu Realo, Vidar Schei, Manfred Schmitt, Peter B. Smith, Nazar Soomro,
Erna Szabo, Nalinee Taveesin, Midori Toyama, Evert Van de Vliert, Naharika Vohra, Colleen
Ward & Susumu Yamaguchi
(2011) "Differences Between Tight and Loose Cultures: A 33Nation Study", Science, 332,
1100 1104.
DOI: 10.1126/science.1197754
http://www.sciencemag.org [ISI Impact Factor = 29.75]
Sobre a investigadora Rosa Cabecinhas
Rosa Cabecinhas é licenciada em Psicologia pela Universidade de Lisboa, mestre em
Psicologia Social pelo ISCTE e doutorada em Psicologia da Comunicação pela Universidade
do Minho. É professora no Instituto de Ciências Sociais da UMinho e investigadora no
Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade (CECS).
Participa em diversos projectos nacionais e internacionais, principalmente nas áreas da
diversidade e comunicação intercultural, memória social, representações sociais,
identidades sociais, estereótipos e discriminação social.
Publicou trabalhos em várias revistas científicas nacionais e internacionais. É autora da
obra "Preto e Branco: A naturalização da discriminação racial" (2007) e coeditora do livro
"Comunicação Intercultural: Perspectivas, Dilemas e Desafios" (2008).

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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No próximo dia 3 de Junho (10h30)
"Onde interessa publicar?" encerra ciclo de seminários doutorais do CECS/DCC
"Onde interessa publicar?" é o tema do próximo
seminário doutoral, que se realiza no próximo dia
3 de Junho (sextafeira), pelas 10h30, na Sala de
Actos do ICS (Universidade do Minho).
Estará a cargo dos investigadores Jose Manuel de
Pablos (Universidade de La Laguna) e Anabela
Carvalho e Moisés de Lemos Martins (ambos do
CECS).
O evento encerra um ciclo de cinco seminários,
iniciado em Março deste ano.
O seminário da próxima sextafeira – que encerra
este ciclo , será centrado na escrita e na
publicação de artigos científicos.
Este ciclo, que decorre sob o signo "Investigar em
Ciências da Comunicação", teve início no passado
dia 4 de Março, com o primeiro seminário
intitulado "Os problemas do problema da
investigação". Seguiramse as iniciativas "Porque é que as teorias importam?" e "O
processo da escrita", já voltadas para a elaboração da tese.
Em cada sessão, com a duração de 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.

Espanha).

Esta iniciativa envolve vários investigadores, como
Emília Araújo, Manuel Pinto, Helena Sousa,
Albertino Gonçalves, Luís Cunha, Rosa Cabecinhas,
Helena Machado, Luís Fernandes (Faculdade de
Psicologia e Ciências da Educação da Universidade
do Porto), Moisés Martins, Anabela Carvalho, José
Pinheiro Neves, Sara Pereira, Zara Pinto Coelho e
Jose Manuel de Pablos (Universidade de La Laguna,

Os seminários doutorais decorrem na Sala de Actos do Instituto de Ciências Sociais e estão
abertos a todos os investigadores interessados.

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
F + 351 253 60 46 97
E cecs@ics.uminho.pt
E vitorsousa@ics.uminho.pt
W www.comunicacao.uminho.pt/cecs/
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Conclusões do 1º Congresso de Literacia, Media e Cidadania
"Declaração de Braga" já disponível
Já está disponível a "Declaração de Braga", um documento que retoma algumas das
conclusões do 1º Congresso de Literacia, Media e Cidadania que decorreu em Braga, entre
os dias 25 e 26 de Março deste ano. O evento foi organizado por sete entidades, entre as
quais o CECS, responsável pela organização local.
Literacia dos Media
Declaração de Braga
Cerca de três centenas de pessoas reuniramse em 25 e 26 de Março de 2011, na
Universidade do Minho, em Braga, no Congresso Nacional sobre Literacia, Media e
Cidadania. Oriundas dos meios educativo, mediático,
universitário, das bibliotecas, de associações culturais, do campo
da saúde pública e do campo político, foram convocadas por sete
instituições preocupadas com o papel que têm, ou devem ter, os
media e o ecossistema comunicativo na moderna formação dos
cidadãos e numa cidadania mais esclarecida e participativa.
Porque entendem que se torna urgente tomar medidas com vista
a inscrever a literacia para os media nas prioridades da agenda
pública, entendem partilhar com os seus concidadãos as
principais preocupações então manifestadas e apelar à iniciativa
das organizações da sociedade civil, das instituições educativas,
dos media e dos decisores políticos, cientes de que os tempos que vivemos são favoráveis
à busca de caminhos inovadores para o futuro colectivo.
Ler texto completo>

Voltar ao início
Visite o site do CECS
Para mais informações:
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No dia 1 de Junho (15h00), no Auditório Centro Multimédia do IE (UMinho)
“Mais participação, melhor cidadania? A voz do público nos media”
 iniciativa decorre no âmbito da UC "Media, Públicos e Cidadania"
No âmbito da Unidade Curricular “Media,
Públicos e Cidadania” (3º ano do 1º ciclo em
Ciências da Comunicação), cuja responsável é
a professora Sara Pereira, vai ter lugar no dia
1 de Junho, a partir das 15h00, no auditório
Centro Multimédia do Instituto de Educação
(Universidade do Minho), a iniciativa “Mais
participação, melhor cidadania?  A voz do
público nos media.
Reconhecendo o papel fundamental que a
contribuição dos cidadãos representa para a
actividade dos media, investigadores e
profissionais do sector reúnemse para discutir
as tendências e estratégias actuais da
abertura dos media ao público. Em traços
gerais, o debate questiona como estão hoje os
media a potenciar a participação do cidadão, a
partir do telefone, dos sms, das redes sociais,
das cartas ao leitor, entre outras formas
actualmente desenhadas para promover a
interacção entre media e públicos, com vista à
promoção de uma cidadania esclarecida e
interveniente.
Com com o apoio do Centro de Estudos de
Comunicação e Sociedade e do Departamento
de Ciências da Comunicação, o encontro será
moderado por Sara Pereira e Manuel Pinto (ambos do CECS, Universidade do Minho).
Contará com as intervenções de Marisa Torres da Silva (CIMJ, Universidade Nova de Lisboa
e Universidade Lusófona), Susana Sampaio Dias (Universidade de Cardiff, Reino Unido),
Fábio Ribeiro (CECS, Universidade do Minho), Paquete de Oliveira (exprovedor do
telespectador da RTP), Joaquim Fidalgo (CECS e exprovedor do leitor do “Público”), Luísa
Calado (subdirectora de programas da RTP), Andrea Neves (jornalista da RTP) e António
Jorge (jornalista da Antena 1).
A entrada é livre.
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OberCom atribui estatuto de associado honorário ao CECS
O OberCom  Observatório da
Comunicação atribuiu ao CECS o estatuto
de associado honorário.
São associados honorários as pessoas
singulares ou colectivas a quem o
Conselho Directivo decidir atribuir tal
estatuto pelo elevado valor científico dos
seus trabalhos, em sector ligado à
actividade do OberCom, ou pela
colaboração prestada a esta associação,
e após consulta junto dos associados e aprovação pela maioria dos respondentes.
O OberCom tem por objecto a produção e difusão de informação, bem como a realização
de estudos e trabalhos de investigação que contribuam para o melhor conhecimento na
área da comunicação.
Para a concretização do seu objecto, as actividades do OberCom, na área da comunicação,
incluem, designadamente a recolha e tratamento de informação estatística ou outra,
directamente ou através da celebração de protocolos e acordos com entidades
especialmente qualificadas para o efeito; a investigação social aplicada ao sector da
comunicação; o desenvolvimento de projectos de investigação; a organização de
seminários, conferências, acções de formação e outros eventos que visem o
desenvolvimento das áreas de interesse do OberCom, entre outros.
Clicar no linl para aceder ao sítio do OberCom.
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Estudo Navegando com o Magalhães lança website
Já se encontra disponível o site do projecto Navegando com o Magalhães: Estudo sobre o
Impacto dos Media Digitais nas Crianças, alojado em
http://www.lasics.uminho.pt/navmag/.
O objectivo é divulgar o trabalho desenvolvido pela equipa de investigação, dando a
conhecer o projecto e os resultados que se forem alcançando nas diferentes etapas do
estudo.
A página, escrita em português e
inglês, pretende também
acompanhar o que os vários
meios de comunicação publicam
sobre as iniciativas ‘Magalhães’ e
‘eescolinhas’, apresentando uma
selecção de notícias provenientes
de vários meios de comunicação.
Navegando com o Magalhães é
um projecto financiado pela
Fundação para a Ciência e
Tecnologia (FCT) que se encontra
integrado no Centro de Estudos de
Comunicação e Sociedade (CECS)
da Universidade do Minho.
Coordenado por Sara Pereira,
docente na mesma universidade,
o projecto pretende analisar as
políticas que estiveram na base
deste programa governamental e
estudar os usos e práticas do
computador ‘Magalhães’ pelas crianças do 1º ciclo do ensino básico, tanto na escola como
fora desta, pretendendose também conhecer asperspectivas de pais e professores.
A equipa de investigação pode ser contactada através do email
projectomagalhaes@ics.uminho.pt.
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Projecto inovador no Jornalismo de Saúde lança newsletter e website
Acaba de ser lançado o
website do projecto HeaRT
– Health Report
Trainning Project, um
programa de pesquisa
Europeu em Comunicação e
Jornalismo da Saúde, que
pode ser consultado aqui:
http://www.project
heart.eu/. Este site agrega
informação sobre o
projecto, como os
objectivos a alcançar ou os
partners que o compõem.
Foi também lançada a
primeira newsletter 
http://www.project
heart.eu/newsletter/01.html
, apresentando o projecto
que conta com fundos da
União Europeia. Esta é uma
forma de dar conta daquilo
que está a ser desenvolvido
no âmbito desta parceria
que pretende abrir caminho
na área do Jornalismo de
Saúde.
O projecto HeaRT  Health Reporting Training Project , promovido pela organização
grega Prolepsis (Prevention) (http://www.prolepsis.gr/new/), reúne um conjunto de
parceiros europeus entre os quais se encontra Portugal, através da Universidade do Minho
e do seu Centro de Estudos em Comunicação e Sociedade (CECS)
(http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/). Os outros partners do projecto são a
Alemanha, a Roménia, a GrãBretanha, a Finlândia e a Estónia.
Este grupo irá trabalhar durante os próximos dois anos para compreender o panorama de
formação do jornalismo de saúde na Europa e suas consequências na produção informativa
sobre o sector. Percebendo quais as necessidades, o objectivo do projecto é desenvolver
workshops para ajudar a preencher as lacunas no conhecimento especializado. Esses
workshops serão realizados em cada país e o material produzido nesse contexto será
traduzido para as diferentes línguas nacionais.
Equipa HeaRT – Portugal
Felisbela Lopes, Teresa Ruão e Rita Araújo
Universidade do Minho
CECS – Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade
253 601 751
rita.manso.araujo@gmail.com
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METRIS II  Monitoring European Trends in SocialSciences and Humanities
CECS viu renovada participação como ponto de contacto nacional de projecto da
UE
O Centro de Estudos de Comunicação
e Sociedade viu renovada a sua
participação como ponto de contacto
nacional no projecto da União
Europeia, METRIS II, um projecto que
visa a recolha sistemática de
informação sobre o estado das
Ciências Sociais na Europa.
É financiado pela EU  Framework
Service Contract Nr 1501762005
F1SCBE . Nele participam
actualmente 42 países europeus com preocupações no âmbito da prospecção e avaliação
das modalidades de desenvolvimento das Ciências Sociais e do qual saíram resultados que
permitiram comparar vários indicadores sobre o desenvolvimento e internacionalização das
ciências sociais, entre diversos países.
Este projecto surge, justamente, da necessidade de a EU adequar as medidas e os
financiamentos aos referidos indicadores e antecipar os principais impactos dos projectos
nas áreas de ciências sociais, sobre a sociedade.
A investigadora do CECS responsável pelo projecto em Portugal é a Profª Emília Araújo.
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Atribuída pelo Executive Board da IAMCR
Investigadores do CECS recebem bolsa para conferência de Istambul
Carla Cerqueira e Paulo Salgado são os dois investigadores que foram contemplados ex
aequo com a bolsa que o Executive Board da IAMCR decidiu atribuir ao CECS.
A bolsa destinavase a apoiar a participação na conferência de Istambul de um estudante
de doutoramento que tenha trabalhado como voluntário na conferência de Braga e com
comunicação aceite no evento da Turquia.
O valor da bolsa será agora repartido pelos dois
investigadores.
Carla Cerqueira apresentou o trabalho “Gender
in the newsroom agenda: notes on the
(mis)understandings in the International
Women’s Day and the women’s/feminist
movements in Portugal”. Por sua vez, o texto de
Paulo Salgado tem por título “Football and
reputation management: the
role of online communication platforms".
A edição deste ano da conferência da IAMCR realizase de 13 a 17 de Julho em Istambul
(Turquia) e será subordinada ao tema "Cities, Creativity, Connectivity". Vai contar com a
participação de vários investigadores do CECS: Joaquim Fidalgo, Manuel Pinto, Helena
Sousa, Stanislaw Jedrzejewski, Ana Melo, Sara Balonas, Elsa Costa e Silva, Sara Pereira,
Luís Pereira, Carla Cerqueira e Paulo Salgado.
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Até 30 de Setembro
Call for papers: Anuário Internacional de Comunicação Lusófona 2011
Está aberta até ao próximo
dia 30 de Setembro a
chamada de artigos para a
edição de 2011 do Anuário
Internacional de
Comunicação Lusófona.
Este número, editado por
Moisés de
Lemos Martins, Rosa
Cabecinhas e Lurdes
Macedo, é subordinado ao
tema "Lusofonia e Cultura
Mundo".
O anuário é uma publicação conjunta da LUSOCOM  Federação Lusófona de Ciências da
Comunicação, da SOPCOM – Associação Portuguesa de Ciências da Comunicação e do
CECS – Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade.
Ler mais >
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Realizase na Universidade do Minho, 46 de Julho de 2012
4th International Conference Critical Approaches to Discourse Analysis across
Disciplines: call for papers aberta até 18 de Dezembro
A quarta edição da Conferência Internacional
“Critical Approaches to Discourse Analysis across
Disciplines (CADAAD)” terá lugar na Universidade
do Minho, em Braga, de 4 a 6 de Julho de 2012.
Esta iniciativa, a que está associada o CECS, tem
aberta até ao próximo dia 18 de Dezembro a
submissão de resumos, sendo que as notificações
de aceitação serão comunicadas até 1 de Fevereiro
de 2012. O idioma da conferência é o Inglês.
Já está confirmada a presença dos seguintes
palestrantes: Professor Paul Chilton (Lancaster
University), Michal Krzyzanowski (Lancaster
University), Professor Michelle Lazar (Universidade Nacional de Singapura), Professor
Juana Marín Arrese (Universidad Complutense de Madrid), e Professor Teun van Dijk
(Universitat Pompeu Fabra).
Mais informações estão disponíveis no site da conferência: www.cadaad.net/cadaad_2012.
Para quaisquer outras dúvidas devem entrar em contacto com Chris Hart
(cjhart@herts.ac.uk) ou Maria Zara Simões Pinto Coelho, da Comissão Organizadora Local
(zara@ics.uminho.pt).
Ler mais >
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De 26 a 28 de Setembro
I Congresso Regional Europeu da Associação Internacional de Semiótica Visual vai
decorrer sob o signo da “Semiótica do Espaço  Espaços da Semiótica”
Subordinado ao tema Semiótica do Espaço  Espaços da Semiótica, vai decorrer entre os
próximos dias 26 a 28 de Setembro, o I Congresso Regional Europeu da Associação
Internacional de Semiótica Visual (AISVIAVS).
O evento vai
ter lugar nas
instalações
da Fundação
Calouste
Gulbenkian e da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa
e é organizado conjuntamente pela AISVIAVS, pelo Centro de Estudos de Geografia e
Planeamento Regional da Universidade Nova de Lisboa (eGeo), pelo Centro de Estudos de
Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho (CECS) e pela Associação Portuguesa
de Ciências da Comunicação (SOPCOM).
Mais informações:
http://aisv2011.yolasite.com/programa.php
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Ocasião servirá para iniciativa conjunta com a RR no quadro da celebração dos seus 75
anos
Congresso da secção de Rádio da ECREA debate ‘Radio evolution: technology,
contents, audiences’
O próximo congresso da secção de Rádio da ECREA, subordinado ao tema ‘Radio evolution:
technology, contents, audiences’, vai ser organizado pelo CECS e vai decorrer de 14 a 16
de Setembro na Universidade do Minho. A ocasião servirá para iniciativa conjunta com a
Rádio Renascença no quadro da celebração dos seus 75 anos.
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 ciber
ouvintes e problematizar a aparente fragmentação das audiências.
Atendendo a estes três vectores, o congresso organizase em blocos temáticos, estando
prevista a realização de seis painéis de apresentação de trabalhos.
Juntandose a estes propósitos, a Rádio Renascença decidiu integrar as celebrações do seu
75º aniversário com os participantes do congresso. A conferência contará, por isso, com o
especial apoio do Grupo r/com, líder de audiências em Portugal.
Mais informações:
http://radioevolution2011.wordpress.com.
Contactos dos coordenadores:
Madalena Oliveira: madalena.oliveira@ics.uminho.pt
Stanislaw Jedrzeweski: stanislaw@ics.uminho.pt
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Teresa Ruão reeleita para GT de Comunicação Organizacional e Institucional da
SOPCOM
Teresa Ruão, docente do Departamento de Ciências da Comunicação
da UMinho e investigadora do CECS, mantémse na Direcção do Grupo
de Trabalho de Comunicação Organizacional e Institucional (GTCOI)
da SOPCOM, depois do acto eleitoral ocorrido a 25 de Maio último.
José Viegas Soares, da Escola Superior de Comunicação Social
(ESCS) e presidentefundador do GT, deixou a direcção e foi
substituído por Sandra Pereira, também da ESCS. No grupo directivo
continua, ainda, Susana Carvalho do Instituto de Novas Profissões.
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“Encontro de paisagens” em seminário
Numa organização conjunta do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade e do
Centro de Investigação em Ciências Sociais (Universidade do Minho), realizouse no
passado dia 27 de Maio (9h30 17h30), no Museu Nogueira da Silva (Braga), umseminário
dedicado ao tema “Encontro de paisagens”.
Participaram no evento o fotógrafo André Cepeda (painel “Ontem”, moderado por Helena
Pires) e o artista plástico Nuno
Moreira Inácio (painel “Downfall”,
moderado por Moisés de Lemos
Martins.
Do programa destacaramse mais
três painéis: “In memoriam,
paisagens desfocadas” com a
presença de Maria Manuel Oliveira
(arquitecta convidada) e
moderação de Miguel Bandeira;
“As cidades e o cinema na África
lusófona”, por Mirian Tavares
(investigadora convidada); e “A
paisagem no cinema português”,
com Ana Francisca de Azevedo
(investigadora convidada), com
moderação de Teresa Mora.
Esta iniciativa, com entrada livre, terminou com um recital de poesia, com José Miguel
Braga e um recital de piano, com Madalena Duarte.
No dia do evento foi inaugurada no MNS uma Exposição colectiva de obras seleccionadas
pelo artista e fotógrafo presentes.
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Vera L. Harabagi Hanna deu conferência: “Quando o brasileiro descobrirá o
Brasil?”
Realizouse no dia 6 de
Maio (10h30), na Sala
de Actos do ICS
(Universidade do
Minho), uma
conferência proferida
pela Profª Vera L.
Harabagi Hanna, da
Universidade
Presbiteriana
Mackenzie, São Paulo
(Brasil), intitulada
“Quando o brasileiro
descobrirá o Brasil?”.
Tratouse de uma
iniciativa realizada em
parceria entre o Centro
de Estudos de
Comunicação e
Sociedade (CECS), os
cursos de Doutoramento em Ciências da Comunicação e em Estudos Culturais.
Resumo da conferência
A expansão dos Estudos Lusófonos tem sido espacial e temática, e a crescente
fragmentação e especialização, inerentes aos objetos que examinam, podem ser
justificadas com propostas de adoção de uma visão polifônica que traduz a complexidade
dos encontros e interações culturais e realça as perspectivas comparativas. As ideologias,
as representações, o poder, o discurso, a hegemonia são fatores constituintes da
construção da Lusofonia como uma comunidade multifacetada, cuja identidade se
apresenta como um problema de ‘ser’, assim como de ‘vir a ser’ e que pertence ao futuro
tanto quanto ao passado, não como algo já existente, mas que transcende (e se sujeita)
lugar, tempo, história e cultura. As identidades têm a ver com a questão da utilização dos
recursos da história, da linguagem e das culturas para a produção não daquilo que não
somos, mas daquilo no qual nos tornamos. Têm a ver não tanto com as questões de “quem
nós somos”, ou “de onde viemos”, mas muito mais com as questões de “quem nós
podemos nos tornar”, “como nós temos sido representados” e como essa representação
afeta a forma como nós podemos representar a nós próprios (Stuart Hall). O presente
estudo visa a apreender a gênese da identidade nacional tentando desvendar o sentido de
‘descolonização’ no Brasil (houve?) observada a partir dos escritos de João do Rio (1881
1921), repórtercronista, que criticamente investiga a capital do país na Belle Epoque
Tropical. Ao expor a cartografia urbana tal qual um etnógrafo moderno, busca definir o que
é ‘ser brasileiro’. Questões como a fantasia da Civilização, a fúria imitativa do padrão
europeu, o reclamo do moderno, a imitação, a cópia, o patriotismo, a identidade nacional
estão presentes em suas crônicas ao apresentarem comparações e singularidades na
relação centroperiferia – na Reeuropeização do Brasil.
Nota biográfica da conferencista
Vera L. Harabagi Hanna é Professora Adjunta Associada da Universidade Presbiteriana
Mackenzie, São Paulo, Brasil. Mestrado em Educação, Arte e História da Cultura pelo
Programa de PósGraduação em Educação, Arte e História da Cultura da Universidade
Presbiteriana Mackenzie com foco na interrelação língua e cultura e o ensino de língua
estrangeira. Doutorado no Programa de Estudos PósGraduados em Língua Portuguesa com
foco em Estudos Culturais e Historiografia Lingüística da Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo. Pesquisadora do Núcleo de Estudos Lusófonos da Universidade Presbiteriana
Mackenzie (NELUPM) e do Instituto de Pesquisas Linguísticas “Sedes Sapientiae” da
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Pesquisadora líder no Conselho Nacional de
Pesquisas do Brasil no âmbito dos Estudos Culturais, do Ensino Língua Estrangeira. Dedica
se, também, à área dos Estudos Americanose foi presidente da ABEA (Associação
Brasileira de Estudos Americanos) no período de 2005  2007. Sua produção destaca a
publicação de artigos em anais, revistas nacionais e internacionais, assim como capítulos
em livros focalizando conceitos teóricos vinculados aos Estudos Culturais, tais como as
questões identitárias, a hibridização cultural, o cruzamento de fronteiras, a tradução
cultural, o póscolonialismo a partir da reflexão em textos de múltiplas linguagens, em
diferentes contextos (artes, literatura, teatro, música, novas mídias). É editora dos
Cadernos de PósGraduação em Letras do Programa de PósGraduação em Letras da
Universidade Presbiteriana Mackenzie.Jorge Correia Jesuíno, doutorado e agregado em
Sociologia pela Universidade Técnica de Lisboa e professor emérito do ISCTE, deu uma
aula aberta, no passado dia 5 de Abril, sobre “O papel da Comunicação na Liderança das

Organizações”. O evento foi organizado pelo Centro de Estudos de Comunicação e
Sociedade.
Jorge Correia Jesuíno, que foi apresentado pela Profª Rosa Cabecinhas, fez várias
referências teóricas importantes na área do estudo dos grupos, desenvolvendo a ideia de
um grupo funcionar sempre através de um “pulsar” intermitente e da importância que
assume a adopção de uma estratégia, a capacidade de “energizar” o grupo.
Apresentou alguns aspectos relacionados com a história das teorias da liderança, desde a
época em que a prioridade era encontrar uma lista que caracterizasse os líderes em
termos de atributos e de traços, até ao surgimento da teoria das contingências, uma
abordagem mais funcionalista, em que se procurava antes enquadrar cada comportamento
e estudar a forma como as funções eram desempenhadas.
Chamou a atenção para a importância de se distinguir de forma clara o conceito de gestor
e o conceito de líder, sendo que o primeiro se ocupa de conteúdos mais precisos e está
mais associado ao conceito de eficiência e o segundo está atento à forma como a função
de cada membro de transforma num papel específico e à definição de uma estratégia.
Acrescentou que um líder deve ter a capacidade de desempenhar a sua função de
liderança, quer horizontal, quer verticalmente, o que o obriga a ter a capacidade de liderar
também as instâncias que estão acima dele.
Correia Jesuíno desenvolveu ainda o conceito de comunicação e abordou as várias formas
de comunicação, que estão também associadas a diferentes tipos de liderança: liderança
simbólica, liderança transformacional, liderança estratégica.
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Novo livro de Moisés de Lemos Martins já está disponível
“Crise no Castelo da Cultura. Das Estrelas para os Ecrãs”
Acaba de sair o novo livro de Moisés de
Lemos Martins, “Crise no Castelo da
Cultura. Das Estrelas para os Ecrãs”.
Tratase do nº24 da Colecção
“Comunicação e Sociedade” do Centro de
Estudos de Comunicação e Sociedade
(Universidade do Minho), editado pela
Grácio Editor e pelo CECS.
“Este ensaio declina as actuais vertigens
da cultura, interrogando o movimento de
translação da palavra para o número, do
logos para o ícone, da ideia para a
emoção, do uno para o múltiplo, enfim,
das estrelas para os ecrãs. Como
consequência, Crise no Castelo da
Cultura coloca a questão do sentido do
humano e desenvolve o ponto de vista de
que este movimento de translação
tecnológica, tanto mobiliza os indivíduos
para o mercado, como os desactiva como
cidadãos” (da contracapa).
Ficha
Título: Crise no Castelo da Cultura. Das
Estrelas para os Ecrãs
Autor: Moisés de Lemos Martins
PVP: 14 €
Ano de publicação: 2011
Formato: 15,5x23 cm
Acabamento: Cosido e colado
Disponibilidade: Imediata
N.º de páginas: 232
ISBN: 9789898377142
Classificação: Ciências Sociais, Comunicação e Sociedade
Mais informações:
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/publicacoes.asp?
startAt=2&categoryID=677&newsID=2280
e
http://www.ruigracio.com/CriseCasteloCultura.html
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Anabela Carvalho
Eleição
Eleita para o Board of Directors da International Environmental Communication Association.
Palestra e seminário
Carvalho, A. (2011) ‘Climate change in the news: the role of ideology in shaping discourses
of science and politics’, palestra, por convite, na Universidade de Antuérpia, Bélgica, 5 de
Maio.
Carvalho, A. (2011) ‘Analysing media discourse: Methodological tools and critical skills’,
seminário doutoral, por convite, na Universidade de Antuérpia, Bélgica, 6 de Maio.
Júris de doutoramento
Membro do júri de Doutoramento em Educação Ambiental, na qualidade de arguente, de
Maria Concepción Piñeiro intitulada ‘Comunicación ambiental por la transformación social:
Iniciativas de consumo responsable en Madrid’, Universidad Autónoma de Madrid, Espanha,
16 Maio 2011.
Membro do júri de Doutoramento em Ciências da Comunicação de Rui Alexandre Lalanda
Martins Grácio, com tese intitulada “Para uma teoria geral da argumentação: questões
teóricas e aplicações didácticas”, Universidade do Minho, 27 Abril 2011.
Entrevista
Entrevistada pelo jornal Trouw (Holanda) para artigo ‘Wie scheidt feit van fictie in het debat
over klimaatverandering?’, por Janne Chaudron, 9 Maio 2011.
Ana Melo
56 de Maio: Apresentou a comunicação “The Bad, the Bold and the Beautiful: conflicting
attitudes towards advertising” no ECREA/OSCS 2011 Workshop, subordinado ao tema “The
Dialogue Imperative: Trends and Challenges in Strategic and Organizational
Communication” da Organization and Strategic Communication Section, que decorreu na
Universidade da Beira Interior (Covilhã). Integrada no workshop decorreu também uma
reunião da OSCS, em que participou como vicechair.
Mais informações aqui: http://www.oscsecrea2011.ubi.pt/
António Rosas
Preparação de três comunicações aprovadas para a Conferência Anual da IAMCR, a
realizar em Julho, em Istambul. As comunicações abordam diferentes temas e dirigemse a
diferentes secções: The Structures of the Online Presences of Wikileaks and The New York
Times  A Comparative Assessment; Bloggers as Empowered Journalists  The Idea of Arab
Digital Activism Emancipation; Mapping immigrant women's cyberactivism in urban spaces
– The case of AWEF.
Redacção de um capítulo para o próximo livro da académica indiana Kiran Prasad, que
versará sobre os novos media e a política no Médio Oriente. O capítulo é intitulado:
Framing Freedom in the Middle East – Blogger Sami Ben Gharbia and Arab Digital Activism.
Ultimação do Codebook do projecto internacional Global Digital Activism Data Set
(GDADS), destinado à criação da primeira base de dados, a nível mundial, sobre activismo
digital. O projecto é gerido por Mary C. Joyce, perita internacional em activismo digital e
exresponsável pelas novas tecnologias de comunicação na campanha presidencial de
Barack Obama. Phil Howard (Washington University), Clay Shirky (New York University) e
Ethan Zuckerman (Harvard University), contamse entre os académicos que colaboram no
projecto. António Rosas é o Coordenador de Pesquisa do GDADS.
Carla Cerqueira
2 de Maio: Moderou a tertúlia “As mulheres e a política”, realizada na FnacBraga, pelo
CECS e pelo CICS e que teve como convidadas a Profª. Virgínia Ferreira, a Mestre Cláudia
Múrias e a Dra. Paula Nogueira.
3 de Maio: Apresentou a comunicação “Género, feminismos e imprensa: entre as
narrativas verbais e visuais” no seminário organizado pela Unidade Curricular de Sociologia
da Cultura, 1º ciclo de Sociologia da UM.
Emília Araújo
Participação:
4 de Maio: ‘Internationalization and knowledge circulation: challenges for research and
teaching‘ , Instituto Politécnico de Viana do castelo, Internacional Week.
5 de Maio: “Violence and children abuse: the importance of culture”, IV Semana Aberta, A
EPAVE Escola profissional do Alto Ave.

Fábio Ribeiro
910 de Maio: Apresentou o Grupo de Trabalho Jovens Investigadores da SOPCOM, nas
jornadas 'Jóvenes, Comunicadores y Futuro', que tiveram lugar na Universidade Autónoma
de Barcelona;
1113 de Maio: Apresentou a comunicação “’¿Quién quiere hablar?’ El lugar de la
participación de los ciudadanos en los medios: el caso del programa Banda Ampla de la
televisión pública catalana TV3”, no “I Congreso Internacional Comunicación y educación:
Estrategias de alfabetización mediática”, que decorreu na na Universidade Autónoma de
Barcelona.
Manuel Pinto
Participou como conferencista convidado no congresso internacional "Comunicación y
educación: Estrategias de alfabetización mediática", que se realizou na Universidade
Autónoma de Barcelona de 11 a13 de Maio, tendo apresentado uma comunicação sobre
“Active Citizenship and Media Literacy  a critical sociological approach” e moderado uma
sessão de comunicações livres sobre “Investigación en educación en médios”.
Foi avaliador de quatro propostas de artigos apresentados à revista científica francófona
Études de communication (Université de Lille).
Escreveu um texto sobre a actualidade do documento do Vaticano “Communio et
Progressio”, sobre os meios de comunicação social, no 40º aniversário da sua publicação,
integrado num dossier da Agência Ecclesia dedicada aos media.
(URL: http://agencia.ecclesia.pt/cgibin/noticia.pl?&id=85870).
Maria Gabriela Gama e Inês do Amaral
Publicação de artigo
"A Coerência da Imagem da Marca: O Caso Gucci Congresso”, nas actas do WCCA
2011  World Congress on Communication and Arts, organizado pela COPEC  Science and
Education Research Council; Interactive Expansion of Knowledge: Communication
With Art the Information Abri 17  20 de 2011  São Paulo  Brasil
Maria Gabriela Gama, Rosa Vasconcelos e Carolina Lopes da Silva
Publicação de artigo
“Homens: Os novos Consumidores de Moda”, nas actas do WCCA 2011  World
Congress on Communication and Arts, organizado pela COPEC  Science and Education
Research Council; Interactive Expansion of Knowledge: Communication With Art the
Information
Abri 17  20 de 2011  São Paulo  Brasil
Helena Pires
912 de Maio: Ao abrigo do programa Erasmus (mobilidade para docentes), esteve na UAB
(Barcelona), Facultat de Ciencias de la Comunicación. Além de uma aula sobre Publicidade
Exterior (estudo de caso), participou em encontros com investigadores, tendo apresentado
o Projecto dos Postais Ilustrados, no quadro do qual foram abordados os free cards.
Helena Sousa
6 de Maio: Foi ‘key note speaker’ nesta conferência: Joint Symposium ‘Changing
Democracy: Journalism, civic participation and ICTs’ by the Euromedia Research Group,
ICT&S, Department of Communication, University of Salzburg, Changing Journalism,
Changing Participation
78 de Maio: Participou na conferência do EuroMedia Research Group, na Universidade de
Salzburgo.
Inês Amaral
4 de Maio: Participou no CaféTertúlia “Estar só é igual a estar sozinho?  a realidade das
redes sociais”, no Galeria Santa Clara (Coimbra), com o Prof. Jorge Remondes (ISVOUGA e
Universidade Lusíada de Famalicão) e o Prof. José Manuel Canavarro (Faculdade de
Psicologia da Universidade de Coimbra). A iniciativa foi promovida pela Linha SOS
Estudante da Associação Académica de Coimbra.
Rosa Cabecinhas
Comunicações
Cabecinhas, R. (2011/04/30) “Memórias da Guerra: ‘Guerra de Libertação’/’Guerra
Colonial’ em Angola, GuinéBissau, Moçambique e Portugal”. Comunicação por convite no
âmbito do Colóquio Internacional “1961 O ano ‘terrível’ de Salazar”, organizado para
Universidade Nova de Lisboa, que decorreu na Fundação Mário Soares, nos dias 29 e 30 de
Abril.
Cabecinhas, R. (2011/05/03) "Mémoires collectives et représentations de l'action coloniale
portugaise en Afrique”. Seminário (3 horas) por convite no âmbito ciclo de seminários
"Représentations Sociales et Culturelles", Université Libre de Bruxelles, Bruxelas, Bélgica,
de 2 a 4 de Maio.
Rui Novais
Participação em conferências internacionais
31 Março a 3 de Abril de 2011: ‘Traditional or new media: Who calls the shots during the
campaigns?, apresentada no âmbito da 2011 MPSA National Conference, Chicago, EUA;
Intervenções em conferências internacionais
31 Março a 3 de Abril de 2011: Chair painel ‘Media and identity formation' no âmbito da
2011 MPSA National Conference, Chicago, EUA;
participação em conferências nacionais
29 de Abril de 2011: Comunicação intitulada ‘As implicações do wikileaks para a

democracia' apresentada no âmbito da XXIV Sessão de Selecção Nacional do Parlamento
Europeu dos Jovens, a realizar em Évora nos dias 29, 30 de Abril e 1 de Maio;
13 de Abril de 2011: Comunicação intitulada ‘Media e comunicação política na sociedade
digital' apresentada no no âmbito do ciclo de conferências ‘coisas e causas públicas’
organizado pelo Instituto de Filosofia da Universidade do Porto;
Organização de conferências e seminários
27 Abril 2011: Organização da Conferência apresentada por Ivor Gaber  City University,
subordinado ao tema ‘The political communications paradox: the problem of establishing
trust in mass media democracies’, Universidade do Porto;
26 Abril 2011: Organização da Conferência apresentada por Ivor Gaber  City University,
subordinadA ao tema ‘In praise of subjectivity: seven pillars of new journalistic wisdom’,
Universidade do Porto;
04 Abril 2011: Organização da Conferência apresentada por Carlos Daniel da RTP
subordinada ao tema ‘Estado actual do jornalismo desportivo em Portugal’, Universidade do
Porto;
Teresa Ruão, Felisbela Lopes, Sandra Marinho, Raquel Evangelista, Evandro
Oliveira, Helena Pires, Arminda Sá Sequeira, Ana Duarte Melo e Helena Sousa
56 de Maio: Um grupo de investigadores do CECS participou na conferência da secção
Organizational and Strategic Communication da ECREA  European Communication
Research and Education Association, que teve lugar nos dias 5 e 6 de Maio na Universidade
da Beira Interior. O tema da conferência foi “The dialogue imperative  trends and
challenges in strategic and organizational communication”.
· Teresa Ruão, Felisbela Lopes, Sandra Marinho & Rita Araújo: “Media Relations and Health
News Coverage: the dialogue on Influenza A in Portugal”;
· Raquel Evangelista & Teresa Ruão: “Organizational Communication and Sustainability,
studying European public campaigns”;
· Evandro Oliveira & Helena Pires: “Strategic integrated communication in nonprofit
organizations for citizen participation, activism and campaigns for changes”;
· Paula Nogueira: “The science discussion groups as organizational communication
strategy”;
· Arminda Sá Sequeira & Teresa Ruão: “An identitybased approach to communication”;
· Ana Duarte Melo & Helena Sousa: “The bad, the bold and the beautiful: conflicting
attitudes towards advertising”.

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

