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É pósdoutoranda no CECS
Júlia Tomás envolvida em estudo pioneiro sobre situação dos doutorandos na
Europa
A maioria dos doutorandos e jovens investigadores da UE não
têm o financiamento necessário para realizar as pesquisas. Esta
é uma das conclusões da primeira publicação de um estudo
europeu sobre a situação dos doutorandos. O estudo inserese
no Grupo de Trabalho “Survey”, do Conselho Europeu dos
Doutorandos e Jovens Investigadores (Eurodoc), coordenado
por Júlia Tomás, pósdoutoranda do CECS.
Mais >

Novo livro do CECS (UMinho)
“As alterações climáticas, os media e os cidadãos”, Anabela Carvalho (Org.)
Já está disponível o livro “As alterações climáticas, os media e
os cidadãos”. É organizado por Anabela Carvalho e integra a
colecção “Comunicação e Sociedade” (nº 25). É editado pelo
CECS/Grácio Editor.
O seu principal objectivo é compreender a relação entre os
discursos de vários actores sociais, o discurso dos media e as
representações sociais dos cidadãos sobre as alterações
climáticas.
Mais >

Revista “Comunicação e Sociedade” nº19 já disponível
“Publicidade – discursos e práticas”, Helena Pires (Coord.)
Já está disponível a revista “Comunicação e Sociedade” nº 19,
editada pelo CECS/Húmus. Esta edição é subordinada ao tema
“Publicidade – discursos e práticas”, sendo coordenada pela
Profª Helena Pires.
Numa sociedade que procura a sua identidade numa entrega
cada vez mais obsessiva ao paradigma comunicacional, o
itinerário que traçamos para Comunicação e Sociedade é o de
respondermos o melhor que pudermos à inquietação de
sabermos o que é que se passa hoje entre nós.

Mais >

Realizase a 14 de Dezembro, antes do 7º Congresso da SOPCOM
II Encontro de Jovens Investigadores vai decorrer no Porto
O II Encontro de Jovens Investigadores em Ciências da
Comunicação da SOPCOM, que decorrerá no Porto, a 14 de
Dezembro, na Universidade Fernando Pessoa, vai ter por tema
“Somar Conhecimento, Subtrair Dúvidas, Multiplicar Saber e
Dividir Experiências”. Pretende ser uma reunião de partilha entre
investigadores em início de carreira que procuram respostas às
questões teóricas e metodológicas com que são confrontados no
decorrer das suas investigações. À direcção do GT estão
associados dois investigadores do CECS: Fábio Ribeiro e Carla
Cerqueira.
Mais >

Prof. Carlos Scolari profeiu palestra de abertura dos dois cursos de doutoramento
Uma palestra do Prof. Carlos Scolari, da Universidade Pompeu
Fabra, de Barcelona, animou a sessão inaugural dos dois cursos
de doutoramento a que o CECS está associado – Doutoramento
em Ciências da Comunicação e Doutoramento em Estudos
Culturais. A cerimónia realizouse no dia 14 de Outubro, na Sala
de Actos do Instituto de Ciências Sociais (Universidade do
Minho).
Mais >

Workshop: "Do guião ao microfone: como conceber um programa de rádio?"
O CECS e o Departamento de Ciências da Comunicação
organizaram no passado dia 19 de Outubro um workshop sobre
programas de rádio, dirigido especialmente a estudantes dos
três ciclos de estudos em Ciências da Comunicação. Coordenado
pela Profª Madalena Oliveira, o workshop foi da responsabilidade
do Prof. Luciano Lumaluly, da Escola de Comunicação e Artes da
Universidade de Sâo Paulo, Brasil e que recentemente terminou
o seu pósdoutoramento no âmbito do CECS e que constitui um
contributo para a renovação dos estudos de rádio na licenciatura
em Ciências da Comunicação.
Mais >

Até ao dia 31 de Dezembro
Call for papers: Revista “Comunicação e Sociedade” nº21
Está aberta até 31 de Dezembro de 2011 a chamada de artigos
para o número 21 da revista “Comunicação e Sociedade”.
Coordenada por Zara PintoCoelho e Silvana MotaRibeiro, tem
por tema “Género e heterossexualidade: discursos e imagens na
publicidade e nos media”.
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 >

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, Fábio Ribeiro, Gabriela Gama, Helena Pires, Inês Amaral, Luís Miguel
Loureiro, Lurdes Macedo, Madalena Oliveira, Manuel Pinto, Renata Freitas, Rosa
Cabecinhas, Rui Novais e Zara Pinto Coelho.

Mais >

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

 Infoamérica
 REDMARKA  Revista Académica de Marketing Aplicado
 Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace
 The Journal of Community Informatics

Ficha Técnica:
Director: Manuel Pinto
Directoradjunto: Moisés de Lemos Martins
Editorexecutivo: Vítor de Sousa
Colaboram neste número: Fábio Ribeiro, JeanMartin Rabot, Madalena Oliveira, Silvana
Mota Ribeiro 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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É pós doutoranda no CECS
Júlia Tomás envolvida em estudo pioneiro sobre situação dos doutorandos na
Europa
A maioria dos doutorandos e jovens investigadores da UE não têm o financiamento
necessário para realizar as pesquisas. Esta é uma das conclusões da primeira publicação
de um estudo europeu sobre a situação dos doutorandos. O estudo inserese no Grupo de
Trabalho “Survey”, do Conselho Europeu dos Doutorandos e Jovens Investigadores
(Eurodoc), coordenado por Júlia Tomás, pósdoutoranda do CECS.
O trabalho abrange 7500 doutorandos de 12 países e foi apresentado a 30 de setembro de
2011, no Parlamento Europeu, em Estrasburgo, França. O estudo foi inserido no Grupo de
Trabalho “Survey”, do Conselho Europeu dos
Doutorandos e Jovens Investigadores (Eurodoc), que
é coordenado por Júlia Tomás, investigadora do
CECS (Instituto de Ciências Sociais  Universidade do
Minho).
“Os sistemas de financiamento existentes não são
suficientes, o que aumenta as dificuldades no que diz
respeito à investigação e diminui, simultaneamente,
a qualidade de vida dos envolvidos”, explica Júlia
Tomás. O fator monetário é o que mais motiva os
doutorandos/investigadores a sair do país de origem,
contudo o inquérito prova que a situação não é muito recorrente. “Estes profissionais
deveriam ter mais possibilidades para realizar a investigação a nível europeu, a fim de
contribuir ativamente não só para o próprio desenvolvimento pessoal mas, também, para a
sociedade do conhecimento em geral”, reforça Júlia Tomás, que está a realizar um pós
doutoramento no Centro de Estudos em Comunicação e Sociedade da UMinho, sob a
orientação do Prof. JeanMartin Rabot, também do CECS.
Desenvolvido em 2008/09, o inquérito pretendeu, assim, oferecer informações relevantes,
que poderão ser utilizadas pelos agentes institucionais envolvidos no processo da carreira
científica e pelos representantes políticos. Os resultados foram discutidos por elementos da
Academy of European Law, da Espacio Europeo de Educación Superior, da Comissão
Europeia, da League of European Research Universities e do Fundo Social Europeu, entre
outros. A apresentação do estudo realizouse no âmbito da Cimeira Europeia para
Investigadores em Início de Carreira, que começa a 29 de setembro de 2011. Este dia
contou com a participação de membros representando doutorandos e jovens
investigadores de vários países europeus, que discutiram um conjunto de propostas,
documentos políticos e outros projetos em curso.
Júlia Tomás realizou a licenciatura em Estudos Culturais e História, na Universidade de Bath
Spa (Reino Unido), e o mestrado em Relações Públicas Internacionais, na Universidade de
Cardiff (País de Gales). Mais tarde, foi para Montpellier (França) para desenvolver o
segundo mestrado de investigação, em Sociologia. O doutoramento, cuja tese foi defendida
em Outubro de 2009 na mesma cidade, dedicouse totalmente à invisibilidade social.
Atualmente está a realizar o pósdoutoramento sobre tráfico de seres humanos, no Centro
de Estudos em Comunicação e Sociedade da UMinho, onde também assume a coordenação
do núcleo do Minho da Associação dos Bolseiros de Investigação Científica.
O Inquérito Eurodoc está disponível na seguinte ligação:
http://www.eurodoc.net/news/2011/09/30/eurodocsurveyireportavailablefordownload
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Novo livro do CECS (UMinho)
“As alterações climáticas, os media e os cidadãos”, Anabela Carvalho (Org.)
Já está disponível o livro “As alterações climáticas, os media e os cidadãos”. É organizado
por Anabela Carvalho e é o nº25 da colecção “Comunicação e Sociedade”, editado pelo
CECS/Grácio Editor.
“Nas últimas duas décadas, as alterações climáticas
transformaramse numa questão pública e política
de grande importância. Emergindo inicialmente da
esfera científica, a questão conquistou um elevado
nível de atenção nos media e noutras arenas
públicas e desencadeou processos políticos inéditos.
Com fortes ligações ao campo económico, as
alterações climáticas têm também cruciais
dimensões éticas e culturais.
Como é socialmente construído o significado desta
questão complexa e multidimensional? Este livro
procura responder a esta questão utilizando
diferentes quadros teóricoconceptuais e diferentes
métodos de recolha de análise de dados. O seu
principal objectivo é compreender a relação entre os
discursos de vários actores sociais, o discurso dos
media e as representações sociais dos cidadãos
sobre as alterações climáticas”.
(da contracapa)
Título: As Alterações Climáticas, os Media e os
Cidadãos
Org: Anabela Carvalho
PVP: 14 euros
Ano de publicação: 2011
Formato: 15,5x23 cm
Acabamento: Cosido e colado
Disponibilidade: Imediata
N.º de páginas: 240
ISBN: 9789898377173
Classificação: Ciências Sociais, Comunicação e Sociedade
Mais info:
http://tinyurl.com/4y6cpmh
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Revista “Comunicação e Sociedade” nº19 já disponível
“Publicidade – discursos e práticas”, Helena Pires (Coord.)
Já está disponível a revista “Comunicação e Sociedade” nº 19, editada pelo CECS/Húmus.
Esta edição é subordinada ao tema “Publicidade – discursos e práticas”, sendo coordenada
pela Profª Helena Pires.
“Numa sociedade que procura a sua identidade
numa entrega cada vez mais obsessiva ao
paradigma comunicacional, o itinerário que
traçamos para Comunicação e Sociedade é o de
respondermos o melhor que pudermos à
inquietação de sabermos o que é que se passa
hoje entre nós: nas conversas diárias e nos gestos
de convivialidade; na projecção colectiva de
espaços, imagens e figuras; nas formas de vestir,
ornamentar e modelar os corpos; nas narrativas
míticas, que os media não se cansam de ampliar;
nas interacções formais e informais dos contextos
organizacionais; na multiplicidade dos entrançados
de redes de informação movidas pela electrónica e
pela informática; enfim, nas sinalizações das ruas,
casas, praças e jardins.
Firmamos entretanto um compromisso com a
crítica dialógica, nos vários níveis de comunicação
em que situamos as nossas preocupações, agindo
em favor de uma comunicação essencial, múltipla,
irredutível e comunitária, desalojando dos seus
nichos a comunicação pontual, funcional, potente e
performante”.
(da contracapa)
Título: “Publicidade – discursos e práticas”
Coord.: Helena Pires
PVP: 12 euros
Ano de publicação: 2011
Disponibilidade: Imediata
N.º de páginas: 383
ISSN: 1645208919
Mais info:
http://tinyurl.com/6hqf8rc
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Realizase a 14 de Dezembro, antes do 7º Congresso da SOPCOM
II Encontro de Jovens Investigadores vai decorrer no Porto
O II Encontro de Jovens Investigadores em Ciências da Comunicação da SOPCOM,
quedecorrerá no Porto, a 14 de Dezembro, na Universidade Fernando Pessoa, vai ter por
tema “Somar Conhecimento, Subtrair Dúvidas, Multiplicar Saber e Dividir Experiências”.
Pretende ser uma reunião de partilha entre investigadores em início de carreira que
procuram respostas às questões
teóricas e metodológicas com que
são confrontados no decorrer das
suas investigações.
O encontro conta com a
colaboração de investigadores
seniores que vão partilhar
conhecimentos e experiências com
os jovens investigadores, por
áreas temáticas de interesse
dentro das Ciências da
Comunicação.
Este encontro antecede o
congresso da SOPCOM
(http://sopcom2011.up.pt/) que
decorre, este ano, entre os dias 15
e 17 de Dezembro, no Porto.
Criado em Janeiro passado, na
Universidade do Minho, em Braga,
no âmbito da SOPCOM e com o
apoio do CECS, o Grupo de Jovens
Investigadores em Ciências da
Comunicação dirigese aos
investigadores, com ou sem bolsa,
de mestrado, doutoramento, pós
doutoramento e/ou em projectos
de investigação financiados.
São dirigentes do GT, Fábio Ribeiro
(UMinho), presidente (investigador
do CECS), Carla Cerqueira
(UMinho), coordenadora
(investigadora do CECS) e Nair Silva, subcoordenadora (Universidade Fernando Pessoa).
Inscrições e mais informações em:
www.ejicc.pt.tl
e
http://www.youtube.com/watch?v=BOFRplKNm8o&feature=related
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Prof. Carlos Scolari profeiu palestra de abertura dos dois cursos de doutoramento
Uma palestra do Prof. Carlos Scolari, da Universidade Pompeu Fabra, de Barcelona, animou
a sessão inaugural dos dois cursos de doutoramento a que o CECS está associado –
Doutoramento em Ciências da Comunicação e Doutoramento em Estudos Culturais.
A cerimónia realizouse no dia 14 de Outubro, na Sala de Actos do Instituto de Ciências
Sociais (Universidade do Minho), tendo a apresentação do convidado sido feita pelo Prof.
Moisés de Lemos Martins.
De referir que as vagas disponíveis para ambos os doutoramentos foram preenchidas na
totalidade.
Sobre o Prof. Carlos Scolari:
http://tecnologiainformatica.wetpaint.com/page/Biografia+y+Bibliografia+de+Carlos+Scolari
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Workshop: "Do guião ao microfone: como conceber um programa de rádio?"
O CECS e o Departamento de Ciências
da Comunicação organizaram no
passado dia 19 de Outubro (15h00
17h00) um workshop sobre programas
de rádio, dirigido especialmente a
estudantes dos três ciclos de estudos em
Ciências da Comunicação e a outros
membros do CECS.
Coordenado pela Profª Madalena
Oliveira, o workshop foi da
responsabilidade do Prof. Luciano Maluly,
da Escola de Comunicação e Artes da
Universidade de Sâo Paulo, Brasil.
O Prof. Luciano Maluly terminou há dias
um pósdoutoramento, no âmbito do
CECS, acompanhado pelos professores
Manuel Pinto e Madalena Oliveira,
intitulado "O ensino do Radio Jornalismo
no Brasil e em Portugal  Em busca de
um novo modelo para a Universidade de
São Paulo: Estudo de caso sobre a RUM  Rádio Universitária do Minho" e que constitui um
contributo para a renovação dos estudos de rádio na licenciatura em Ciências da
Comunicação.
Prof. Luciano Maluly: O ensino do Radio Jornalismo no Brasil e em Portugal
"O ensino do Radio Jornalismo no Brasil e em Portugal  Em busca de um novo modelo
para a Universidade de São Paulo: Estudo de caso sobre a RUM  Rádio Universitária do
Minho". Este é o título do relatório de pesquisa entregue pelo Prof. Luciano Maluly, da
Escola de Comunicação e Artes da Universidade de Sâo Paulo, Brasil, como resultado do
seu pósdoutoramento, realizado no segundo semestre de 2011 no CECS, com
acompanhamento dos Professores Manuel Pinto e Madalena Oliveira.
Com base no estudo das interacções entre os cursos de jornalismo e as rádios das duas
instituições, aquele académico elaborou um conjunto de directrizes que proporcionam as
bases para a criação de uma Rádio Universitária de São Paulo, partindo da experiência já
existente.
Desse ponto de vista, a experiência da RUM no que toca à Escola da Rádio, Portal da RUM,
articulação com outro tipo de media, promoção de eventos culturais, intercâmbio e
voluntariado, etc., mostrouse particularmente inspiradora.
O relatório apresenta ainda sugestões para o aprofundamento do intercâmbio entre os
cursos e as rádios universitárias e aponta para um interconhecimento maior das
experiências das duas partes, através do intercâmbio de programas de rádio, de
estudantes e de professores.
Mais info sobre o Prof. Luciano Maluly:
http://tinyurl.com/3zu3v2o
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Até ao dia 31 de Dezembro
Call for papers: Revista “Comunicação e Sociedade” nº21
Está aberta até 31 de Dezembro de 2011 a chamada de artigos para o número 21 da
revista “Comunicação e Sociedade”. Coordenada por Zara PintoCoelho e Silvana Mota
Ribeiro, tem por tema “Género e heterossexualidade: discursos e imagens na publicidade e
nos media”.
Neste número da
Comunicação e
Sociedade, pretendese
contribuir para uma
compreensão mais
aprofundada desta
problemática. São
incentivadas
contribuições que
revelem a
complexidade e a
natureza contraditória
dos discursos dos
media edas imagens
visuais dos anúncios
publicitários, sob uma
multiplicidade de
perspectivas teóricas e
metodológicas. Os
artigos, assentes em dados empíricos de dimensão razoável, devem descrever claramente
o quadro de análise e a metodologia utilizada no estudo, e propor uma análise explícita e
sistemática das estratégias comunicativas emergente dos dados.
Normas editoriais para submissão electrónica de originais:
http://tinyurl.com/3otnppd
Línguas aceites: Português, Castelhano, Francês e Inglês.
Comunicação de aceitação: 1 de Fevereiro de 2012
Prevêse que este número seja publicado no primeiro semestre de 2012
Os originais devem ser enviados em formato ‘Word’ para: cecs@ics.uminho.pt
Mais informações: http://www.comunicacao.uminho.pt/
Clique no link para ler a call for papers
completa:http://www.comunicacao.uminho.pt/upload/docs/calls_revista_CECS21.pdf
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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, que é coorganizada
pelo CECS e pelo CICS, 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 daconferência é o Inglês.
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
(christopher.hart@northumbria.ac.uk) ou Maria Zara Simões Pinto Coelho, da Comissão
Organizadora Local (zara@ics.uminho.pt).
Para ler o call completo: http://tinyurl.com/628gd77
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Anabela Carvalho
Publicações:
Carvalho, Anabela (org.) (2011) As Alterações Climáticas, os Media e os Cidadãos,
Coimbra: Grácio Editor.
Pinto, Sandra & Anabela Carvalho (2011) ‘Cientistas, jornalistas e profissionais de
comunicação: agentes na comunicação de ciência e tecnologia’, Observatorio (OBS*)
Journal 5 (3): 65100.
Carla Cerqueira, Sara Magalhães e Mariana Bernardo
No âmbito do projeto "O género em foco: representações sociais nas revistas portuguesas
de informação generalista", apresentaram a comunicação "Media and the (im)permeability
of public sphere to gender", no II Congresso Internacional de Filosofia Política e Teoria.
Esta edição do congresso tinha como tema Democracia, "Mass Media e Esfera Pública" e
decorreu no ILCH, na UMinho (1112 Outubro).
Fábio Ribeiro e Madalena Oliveira
Publicação:
"O silêncio dos imigrantes: da integração social à participação na vida pública através dos
media", no número 3 da Revista Internacional de Xornalismo Social, intitulada
Comunicación e Cidadanía (pp. 3959) do Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia e do
Observatorio Galego dos Medios.
Gabriela Gama
Congresso Regional Europeu da Associação Internacional de Semiótica Visual (AISVIAVS)
 26 e 28 de Setembro 2011, na Universidade Nova de Lisboa  comunicação subordinada
ao tema: "O eBay como um espaço de flow experience".
VI CIPED  Congresso Internacional de Pesquisa em Design  10 e 12 de Outubro de 2011,
na Gulbenkian  comunicação subordinada ao tema: "A BELEZA EM DIFERENTES
CULTURAS: A Representação da Mulher Através dos Editoriais de Moda da Revista Vogue
Paris, América e Brasil entre 2006 e 2007".
Helena Pires
Congresso Regional Europeu AISV, 2628, em Lisboa  UNL e F. C. Gulbenkian:
 "Casas" (Ap. de Comunicação conjunta: Teresa Mora & Helena Pires)
 "‘Postcarded’ landscapes and the memory of spaces" (Ap. de Comunicação, no quadro do
painel do projecto Postais Ilustrados: Helena Pires)
 "Landscape(s) in Seconjd Life. The (e)motional along tracks" (Ap. Comunicação: Ana
Melro, Mariana Lameiras & Helena Pires)
Participou, ainda, no referido Congresso na qualidade de moderadora numa das sessões
temáticas.
Inês Amaral
Publicação:
Amaral, Inês (2011). Haiti in Barnett, George e Golson, J. Geoffrey (orgs.), Encyclopedia of
Social Networks, Thousands Oaks, CA: Sage Publications
Luís Miguel Loureiro
Participou como moderador numa das mesas redondas da Conferência do ECREA 2011 
Radio Evolution, sob o tema "The Future of the Industry and Technological Challenge" (15
de Setembro).
Lurdes Macedo
Realizou visita de carácter científico à Universidade do Texas, em Austin, durante o mês de
Setembro, no âmbito da sua investigação de doutoramento e no âmbito do Projecto de
investigação em curso no CECS "Narrativas Identitárias e Memória Social: a (re)construção
da Lusofonia em contextos interculturais".
Apresentou a comunicação "Trânsitos Lusófonos na Sociedade em Rede" no Seminário
"Media e Novos Media  Diáspora e Migrações", realizado no dia 14/10, na Faculdade de
Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.
Manuel Pinto
Foi um dos arguentes principais da tese de doutoramento em Direito, Cidadania e Justiça
no Século XXI, da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, apresentada por
Cristiane de Souza Reis, no dia 10 de Outubro de 2011, com o título “Os Bastidores da
Mídia e os Movimentos Sociais: O Caso do MST”.
Dinamizou a primeira sessão do Seminário Permanente de Educação para os Media,
realizada no dia 21 de Outubro, em torno do tema “Informarnão é comunicar” (Wolton,
2009), uma iniciativa no âmbito da linha de investigação de Media e Jornalismo do CECS.

Integrou o painel de avaliação de cursos de ciências da comunicação(2º Ciclo) para a
agência A3ES.
Foi avaliador de um artigo científico para a revista Anàlisi, publicação conjunta da
Facultadde Ciencies de Comunicació da Universitat Autònoma de Barcelona e da Universitat
Oberta de Catalunya.
Intervenção, como convidado, sobre "Responsabilidades dos cidadãos perante a algazarra
e o silêncio dos media", nas 25.as Jornadas Culturais de Vila das Aves, Santo Tirso, sob a
temática da "Cidadania e Cultura" e coordenação geral de Frei Bento Domingues, OP. (28
29 de Outubro de 2011).
Renata Freitas
 Apresentação da comunicação "Percurso da comunicação publicitária: da mídia de massa
para mídias segmentadas" no Congresso Internacional de História dos Media e do
Jornalismo dia 7 de Outubro na Universidade Nova de Lisboa.
Publicações:
Revista "Comunicação e Sociedade" nº19 "Publicidade  discursos e práticas":
 Renata de Freitas e Teresa Ruão: "Publicidade institucional e marca organizacional: caso
EDP Renováveis".
 Renata de Freitas: Recensão "Publicitor, 2010 & 1999, Lisboa: Dom Quixote".
Rosa Cabecinhas
Publicação em revista internacional
Martínez, R., Cabecinhas, R. & Loscertales, F. (2011) University senior students on the web.
Comunicar. Scientic Journal of Media Literacy, 37 (XIX), 8995.
http://dx.doi.org/10.3916/C3720110209
Comunicação por convite
Cabecinhas, R. (2011.10.14) “Diásporas lusófonas e novos media”. Comunicação por
convite no Seminário Internacional “Media e novos media, diáspora e migrações”,
Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, 14 Outubro.
Rui Novais
Conferências Internacionais (Com Comunicação e Arbitragem Científica)
2223 Setembro 2011: ‘Leading or lagging? New vs traditional media as sources of
campaign information’, apresentada na conferência Political Communication in the Era of
New Technologies em Varsóvia, Polónia.
12 Setembro 2011: ‘Using or misusing? Campaigning to the presidency through the new
media’, com Viviane Araújo, apresentada na RMITConference, em Melbourne, Austrália.
Zara Pinto Coelho
Participação no Congresso Regional Europeu da Associação Internacional de Semiótica
Visual, Lisboa, 2628 de Setembro:
PintoCoelho, Z.; Mota Ribeiro, S. Heterossexualizando o espaço, espacializando a
heterossexualidade: uma crítica dos regimes visuais de género.
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