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Integram a Comissão Directiva do CECS
Moisés de Lemos Martins e Madalena Oliveira reeleitos para a Direcção da SOPCOM
Moisés de Lemos Martins, director do Centro de Estudos de
Comunicação e Sociedade (CECS) e Madalena Oliveira, que
integra a Comissão Directiva do centro de investigação,
foram reeleitos, este fimdesemana, para a Direcção da
SOPCOM  Associação Portuguesa de Ciências da
Comunicação: Moisés de Lemos Martins, como presidente e
Madalena Oliveira, como secretáriageral.
Mais >

No dia 16 de Abril (14h30, Anfiteatro B2 do CP2, UMinho, Campus de Gualtar)
Luís Miguel Loureiro defende tese de doutoramento
sobre “O Ecrã da Identificação”
Estão marcadas para o próximo dia 16de Abril (14h30,
Anfiteatro B2 do CP2, UMinho, Campus de Gualtar), as
provas de doutoramento do pósgraduado Luís Miguel
Loureiro, investigador do CECS. A tese, orientada pela
professora Felisbela Lopes (UMinho), tem por título “O Ecrã
da Identificação”.
Mais >

No dia 20 de Abril 14h30, Auditório B2, CPII (UMinho, Campus de Gualtar)
Luís Pereira defende tese de doutoramento sobre “Conceções deliteracia digital
nas políticas públicas – estudo a partir do Plano Tecnológico da Educação”
Estão marcadas para o próximo dia 20 de Abril (Auditório
B2, CPII  UMinho, Campus de Gualtar), as provas de
doutoramento do mestre Luís Pereira, investigador do CECS.
A tese, coorientada pelos professores Manuel Pinto e Sara
Pereira (ambos da UMinho), tem por título “Conceções de
literacia digital nas políticas públicas – estudo a partir do
Plano Tecnológico da Educação”.
Mais >

Alberto Sá e Sandra Marinho: dois novos doutores em Ciências da Comunicação
Alberto Sá e Sandra Marinho são os mais recentes doutores
em Ciências da Comunicação. Ambos defenderam as suas
provas na Universidade do Minho (Alberto Sá a 27 de Março
e Sandra Marinho, a 28 de Março), tendo sido aprovados por
unanimidade pelos respectivos júris.
Mais >

Subordinados ao tema “Itinerários de investigação: interrogando o processo e a
experiência”
“Abrir e instruir o olhar” no arranque dos Seminários Doutorais de Investigação
2012
A segunda edição dos seminários doutorais de investigação, promovida em conjunto pelo
Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade e pelo Departamento de Ciências da
Comunicação da Universidade do Minho (Braga), arranca no dia 30 de Março com um
encontro sobre “Abrir e instruir o olhar”. A iniciativa, que decorre até 25 de Maio, com o
tema genérico “Itinerários de investigação: interrogando o processo e a experiência”,
pretende melhorar as competências metodológicas dos alunos, promover a reflexividade
nas práticas de orientação, e a troca de experiências entre investigadores e entre
investigadores e alunos.
Mais >

Call for papers aberta até 11 de Maio
1ª Jornada dos Doutorandos em Ciências da Comunicação e em Estudos Culturais,
da Universidade do Minho e da Universidade de Aveiro (15 de Junho, UMinho)
Encontrase aberta até ao próximo dia 11 de Maio a call for
papers relativa à 1ª Jornada dos Doutorandos em Ciências
da Comunicação e em Estudos Culturais, da Universidade do
Minho e da Universidade de Aveiro, que se realiza no dia 15
de Junho (10h00), na UMinho (Anfiteatro Multimédia do
Instituto de Educação). É dada preferência a comunicações
que não apresentem investigações acabadas, ou quase, mas
antes trabalhos em curso sobre o tema comunicação e cultura, onde se façam reflexões,
discutam metodologias e obstáculos ou desafios que possam beneficiar de feedback.
Mais >

Realizamse nos dias 12 e 13 de Abril, na Universidade de Aveiro
Jornadas Doutorais em Estudos Culturais têm por tema “Políticas Públicas da
Cultura”
Estão marcadas para os próximos dias 12 e 13 de Abril, na
Universidade de Aveiro as primeiras jornadas em Estudos
Culturais. Têm por tema “Políticas Públicas da Cultura” e são
organizadas pelo Departamento de Línguas da Universidade
de Aveiro. Esta iniciativa decorre do Doutoramento em
Estudos Culturais, concretizado em conjunto pela UA e pela
UMinho.
Mais >

Organização de um ebook sobre a temática da fuga de cérebros
Abertura de propostas até 15 de Abril para capítulos de publicação
Decorre até ao próximo dia 15 de Abril o envio de propostas
para a elaboração de capítulos com vista à organização de
um ebook sobre a temática da fuga de cérebros. O livro, a
editar pelo Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade
(Universidade do Minho), é organizado por Emília Araújo,
Margarida Fontes, Sofia Bento e Izabella Wagner.

Mais >

Organização de um ebook sobre "O Tempo e a Teoria Social"
Abertura de propostas até 30 de Abril para capítulos de publicação
Decorre até ao próximo dia 30 de Abril o envio de propostas
para a elaboração de capítulos com vista à organização de
um ebook sobre "O Tempo e a Teoria Social". O livro, a
editar pelo Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade
(Universidade do Minho), é organizado por Emília Araújo,
Monica Franch e Moisés de Lemos Martins.

Mais >

Call for papers aberta até 31 de Março: Seminário Internacional "Narrativas e
memória social  Abordagens teóricas e metodológicas" (2930 Junho, UMinho)

Encontrase aberta até ao próximo dia 31 de Março a call for
papers relativa ao Seminário Internacional “Narrativas e
memória social  Abordagens teóricas e metodológicas”, que
se realiza nos dias 29 e 30 de Junho, na UMinho. Organizado
pela equipa de investigação do projeto “Narrativas
Identitárias e Memória Social” (FCT/CECS), visa discutir a
relevância, o impacto e as consequências das diferentes
abordagens e das teorias dominantes e emergentes nesta
área.
Mais >

Da responsabilidade do GT de Jovens Investigadores da SOPCOM
Revista Comunicando com call for papers aberta até 30 de Junho
Está aberta até ao próximo dia 30 de Junho a call for papers
para o primeiro número da Revista Comunicando, publicação
da responsabilidade do GT de Jovens Investigadores da
SOPCOM (Associação Portuguesa de Ciências da
Comunicação). O tema desta edição versa "os novos
caminhos da comunicação".
Mais >

Conferência internacional realizase na Universidade do Minho, 46 de Julho de 2012
Michał Krzyżanowski vai estar presente na 4th CADDAD
A quarta edição da Conferência Internacional “Critical
Approaches to Discourse Analysis across Disciplines”
(CADAAD), que terá lugar na Universidade do Minho, em
Braga, de 4 a 6 de Julho, vai contar com a presença de
Michał Krzyżanowski. A iniciativa é coorganizada pelo
Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade (CECS),
Centro de Investigação em Ciências Sociais (CICS) e Centro
de Estudos Humanísticos (CEHUM).
Mais >

Jornada “Um dia com os media” vai ter lugar a 3 de Maio
A jornada “Um dia com os media”, iniciativa de âmbito
nacional a que est´associada o CECS, terá lugar no dia 3 de
Maio de 2012, Dia Mundial da Liberdade de Imprensa.
Procurará mobilizar todo o tipo de instituições e pessoas
interessadas, para que, à volta desse dia e do tema que lhe
dá o mote, tomem as iniciativas que entendam mais
adequadas e motivadoras para reflectir e exprimir o que os
media significam e poderiam significar na vida de cada um e
da sociedade no seu conjunto.
Mais >

É coorganizado pelo CECS e realizase a 19 e 20 de Abril
Colóquio internacional “A Crise da(s) Socialização(ões)?”
O campus de Gualtar da Universidade do Minho, em Braga,
recebe a 19 e 20 de Abril o colóquio internacional “A Crise
da(s) Socialização(ões)?”. A organização é da Association
Internationale des Sociologues de Langue Française (AISLF),
do Departamento de Ciências Sociais da Educação (DCSE) e
do Centro de Investigação em Educação (CIEd), ambos do
Instituto de Educação (IE) da UMinho; do Centro de
Investigação em Ciências Sociais (CICS) e do Centro de
Estudos Comunicação e Sociedade (CECS), ambos do
Instituto de Ciências Sociais da UMinho. A conferência de
encerramento estará a cargo de Moisés de Lemos Martins
(director do CECS).

Mais >

Call for papers aberta
I Congresso de Tecnologias de Informação e Comunicação

O I Congresso de Tecnologias de Informação e
Comunicação, que se realiza nos dias 24 e 25 de Julho, tem
a call for papers aberta. Os resumos podem ser submetidos
até 15 de Abril. O evento, subordinado ao tema “As
Tecnologias de Informação e Comunicação e as Novas
Dinâmicas Sociais”, é organizado pelo Centro de
Investigação em Economia e Sociedade do Instituto Superior Monitor, Maputo,
Moçambique, em parceria com o CECS e o projeto Narrativas Identitárias de Memória
Social.
Mais >

“Aula Aberta” sobre “Memória Colectiva e os Media”
Numa organização conjunta do Centro de Estudos de
Comunicação e Sociedade (CECS) e do Centro de
Investigação Transdisciplinar Cultura, Espaço e Memória
(CITCEM), realizouse no dia 19 de Março, na Sala de Actos
do Instituto de Ciências Sociais (Universidade do Minho) uma
“Aula Aberta” sobre “Memória Colectiva e os Media”.
Mais >

Seminário com J.M. Perez Tornero sobre “Alfabetización mediática y pensamiento
crítico. Lenguaje y esfera pública”
No âmbito do Mestrado em Comunicação, Cidadania e
Educação e dos Doutoramentos em Ciências da
Comunicação e em Estudos Culturais, J. M. Perez Tornero,
professor catedrático da Universidade Autónoma de
Barcelona (UAB), proferiu um seminário sobre
"Alfabetización mediática y pensamiento crítico. Lenguaje y
esfera pública". A iniciativa decorreu no dia 2 de Março, na
Sala de Actos do ICS (Universidade do Minho  Campus de
Gualtar, Braga).
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,
Helena Sousa, Inês Amaral e Sergio Denicoli.
Mais >

Revistas de Comunicação
Prosseguimos a publicação de revistas ligadas às Ciências da
Comunicação.
Em destaque nesta edição da newsletter estão as seguintes
publicações:
 Alphaville: Journal of Film and Screen Media
 Comunicación y Hombre
 El profesional de la Información (EPI)  Revista
internacional de Información, Documentación, Biblioteconomía y Comunicación
 The Journal of European Television History and Culture

Ficha Técnica:
Director: Moisés de Lemos Martins
Directoradjunto: Helena Sousa e Madalena Oliveira
Editorexecutivo: Vítor de Sousa
Colaboram neste número: Anabela Carvalho, Emília Araújo, Madalena Oliveira, Manuel
Pinto, Rosa Cabecinhas, 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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Integram a Comissão Directiva do CECS
Moisés de Lemos Martins e Madalena Oliveira reeleitos para a Direcção da SOPCOM
Moisés de Lemos Martins, director do Centro de Estudos de
Comunicação e Sociedade (CECS) e Madalena Oliveira, que
integra a Comissão Directiva do centro de investigação,
foram reeleitos, este fimdesemana, para a Direcção da
SOPCOM  Associação Portuguesa de Ciências da
Comunicação: Moisés de Lemos Martins, como presidente e
Madalena Oliveira, como secretáriageral. Os novos órgãos
sociais para o mandato de 20122015 foram eleitos durante uma assembleia geral, que
decorreu em Lisboa, no sábado (24 de Março).
Os novos órgãos sociais da SOPCOM passam a ter a seguinte constituição:
ASSEMBLEIA GERAL
Presidente da Mesa: José Augusto Bragança de Miranda [Universidade Nova deLisboa &
Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias de Lisboa]
VicePresidente da Mesa: José Azevedo [Universidade do Porto]
Secretário da Mesa: António Fidalgo [Universidade da Beira Interior]
DIRECÇÃO
Membros efetivos:
Presidente: Moisés de Lemos Martins
[Universidade do Minho]
VicePresidente: Joaquim Paulo Serra
[Universidade da Beira Interior]
VicePresidente: Maria Augusta Babo
[Universidade Nova de Lisboa]
SecretáriaGeral: Madalena Oliveira
[Universidade do Minho]
Tesoureiro: Pedro Jorge Braumann [Escola
Superior de Comunicação Social deLisboa /
IPL]
Vogal: Nilza Sena [ISCSP / Universidade Técnica de Lisboa]
Vogal: José Gomes Pinto [Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias deLisboa]
Membros suplentes:
Gustavo Cardoso [ISCTE / IUL]
Lídia Oliveira [Universidade de Aveiro]
Filipa Subtil [Escola Superior de Comunicação Social de Lisboa / IPL]
CONSELHO FISCAL
Membros efetivos:
Presidente: Isabel Férin [Universidade de Coimbra]
VicePresidente: Jorge Pedro Sousa [Universidade Fernando Pessoa]
Secretário: Rogério Santos [Universidade Católica Portuguesa]
Membros suplentes:
Mirian Tavares [Universidade do Algarve]
João Canavilhas [Universidade da Beira Interior]
Rita Espanha [ISCTE / IUL]

Voltar ao início
Visite o site do CECS
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No dia 16 de Abril (14h30, Anfiteatro B2 do CP2, UMinho, Campus de Gualtar)
Luís Miguel Loureiro defende tese de doutoramento sobre “O Ecrã da
Identificação”
Estão marcadas para o próximo dia 16 de Abril
(14h30, Anfiteatro B2 do CP2, UMinho, Campus de
Gualtar), as provas de doutoramento do pós
graduado Luís Miguel Loureiro, investigador do
CECS. A tese, orientada pela professora Felisbela
Lopes (UMinho), tem por título “O Ecrã da
Identificação”.
O júri é presidido pelo representante do reitor da
UMinho, sendo composto por Moisés de Lemos
Martins, Helena Pires e José Pinheiro Neves (todos
da UMinho), José Bragança de Miranda e Jacinto
Godinho, para além da orientadora.
Breve resumo da tese:
O ecrã da identificação é, essencialmente, a
superfície do visível. Não a película que se limita a estender "o que se vê", ou a redução
simplista a uma bidimensionalidade fixista. O visível é dinâmico, é veloz, não capturável no
mero olhar do instante, embora se tenha tornado sensológico, precisamente, para poder
ser (já) "sentido" como "aqui e agora" no tempo acelerado da experiência. O ecrã da
identificação é, assim, uma superfície cinética de ligações e
desligações, superfície que põe em relação o Eu e o mundo, superfície simbiótica de um
visível tornado ambíguo, híbrido, móvel.
A investigação tratou de pesquisar a identificação como fenómeno cinético e percebêla
nessa superfície acelerada, em constante movimento. Foi, por isso, necessário interrogar
conceitos como o de espaço público, cuja definição remete invariavelmente para um visível
estável, e separado, que a contemporaneidade vem tornando progressivamente
problemático. O que significou, igualmente, a necessidade de questionar todo o visível.
O que a investigação propõe, como caminho possível para o diagnóstico e compreensão
das tensões do espaço público contemporâneo é, assim, uma sociologia da identificação,
concretizada empiricamente como pluralidade dinâmica, pluridimensional e orgânica, de
ligações e interligações espaciotemporais, a que chamámos "espaços de identificação".
O "protesto da Geração à Rasca", que levou entre 300 000 a 500 000 pessoas às ruas de
nove cidades portuguesas, a 12 de Março de 2011, foi o caso empírico escolhido para
estudar e aplicar o modelo proposto.
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No dia 20 de Abril 14h30, Auditório B2, CPII (UMinho, Campus de Gualtar)
Luís Pereira defende tese de doutoramento sobre “Conceções de literacia digital
nas políticas públicas – estudo a partir do Plano Tecnológico da Educação”
Estão marcadas para o próximo dia 20 de Abril
(Auditório B2, CPII  UMinho, Campus de
Gualtar), as provas de doutoramento do
mestre Luís Pereira, investigador do CECS. A
tese, coorientada pelos professores Manuel
Pinto e Sara Pereira (ambos da UMinho), tem
por título “Conceções de literacia digital nas
políticas públicas – estudo a partir do Plano
Tecnológico da Educação”.
O júri é presidido pelo representante do reitor
da UMinho, sendo composto por António Dias
Figueiredo (Universidade de Coimbra), Nelson
Zagalo (UMinho), Alfonso Gutiérrez Martín
(Universidad de Valladolid), para além dos
orientadores.
Breve resumo da tese:
Com o Plano Tecnológico da Educação, aprovado em 2007, o XVII Governo pretendia, em
três anos, “colocar Portugal entre os cinco países europeus mais avançados ao nível da
modernização tecnológica do ensino”. No âmbito desta política pública, surgiu o Programa
e.escola ao qual se juntou, mais tarde, a Iniciativa e.escolinha, tendo sido distribuídos com
estas medidas cerca de 2 milhões de computadores portáteis, muitos deles com acesso a
internet de banda larga.
Esta investigação propõese estudar o relevo da literacia digital, e o quadro conceptual que
a sustenta, em políticas de implementação da tecnologia, procurando evidenciar uma
tendência para reduzir a literacia para os ambientes digitais à sua componente técnica.
Partindo de um enquadramento teórico, com base na revisão de literatura efetuada e
ancorada na leitura de documentos de instituições internacionais como a UNESCO, o
Conselho da Europa e a União Europeia, esta investigação apoiase em diferentes opções
metodológicas. Por um lado, foi feita uma recolha dos documentos que fundamentam o
Plano Tecnológico da Educação (PTE), estudados através da análise de conteúdo e da
análise crítica do discurso. Antes ainda, procedeuse a um levantamento das principais
políticas tecnológicas da educação em Portugal, procurando identificar linhas de
continuidade nestas políticas públicas, que contam já com cerca de três décadas. Para
além disso, foram realizadas 37 entrevistas a um conjunto de atores com responsabilidade
governativa diretamente ligada aos programas em estudo, mas também do campo político,
académico, empresarial, bem como de projetos de ação no terreno.
Verificase que, volvidos 30 anos, o acesso ao computador e à internet continuam a estar
no centro da ação destas medidas. O PTE, com preocupação evidente em promover a
utilização das tecnologias, assumiu importância ímpar para o elenco governativo, tendo
atingido uma expressão relevante na discussão pública.
A análise dos documentos mostra que as entidades governamentais procuraram com esta
política criar a ilusão de uma reforma da escola e do ensino e, mais ambiciosamente, a
mudança de todo o ecossistema social. Assumiase que a posse da tecnologia daria o
poder para que tal acontecesse. Os alunos, equipados com os novos computadores
portáteis, são vistos como agentes de mudança e como ‘evangelizadores’ da inovação,
nomeadamente no seio da família.
As entrevistas, nas quais, partindo do PTE, são abordados outros assuntos relacionados
com as questões que envolvem a alfabetização digital, revelam que há um consenso em
torno da relevância das tecnologias para a sociedade, embora os entrevistados tenham
entendimentos divergentes em muitos outros temas, como o poder atribuído às
tecnologias, a representação das crianças e da infância e os fatores de desigualdade no
acesso aos media digitais. Concretamente sobre a alfabetização digital, há uma diversidade
de visões, o que vai ao encontro da ideia da literacia digital como um conceito amplo,
polissémico e difuso, defendido por alguns autores. Há, no entanto, ideias convergentes,
nomeadamente sobre as competências necessárias, por exemplo, em questões
relacionadas com a informação (procura, compreensão, apropriação, partilha).
Relativamente à obsessão pela modernização tecnológica, evidenciada nos discursos
fundadores do PTE, ela deve ser discutida à luz de várias pressões, nomeadamente do
poder económico, representado nas empresas multinacionais, mas também de pressões
externas, designadamente das estratégias europeias com que o país tem estado
sintonizado. A Comissão Europeia, que tem promovido e patrocinado um conjunto de

iniciativas de literacia digital na última década, tem vindo mais recentemente a sublinhar
dimensões que ultrapassam questões meramente técnicas, tendendo por isso a associála
à literacia mediática, que se confunde, muitas vezes, com a educação para os media. Esta
investigação, ao convocar estes percursos, nacionais e de fora, procura evidenciar a
importância de promover uma dimensão crítica da tecnologia na sociedade,
nomeadamente entre os mais novos.
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Alberto Sá e Sandra Marinho: dois novos doutores em Ciências da Comunicação
Alberto Sá e Sandra Marinho são os mais recentes doutores em Ciências da Comunicação.
Ambos defenderam as suas provas na Universidade do Minho (Alberto Sá a 27 de Março e
Sandra Marinho, a 28 de Março), tendo sido aprovados por unanimidade pelos respectivos
júris.

Alberto Sá defendeu a tese intitulada “Arquivos dos Media e
Preservação da Memória. Processos e Estratégias do Caso
Português na Era Digital”, que foi coorientada pelos
professores António Fidalgo (Universidade da Beira Interior) e
Manuel Joaquim Silva Pinto (UMinho). O júri foi composto por
Marcos Palácios (Faculdade de Comunicação, Universidade
Federal da Bahia), Gustavo Cardoso (ISCTE  Instituto
Universitário de Lisboa), Moisés de Lemos Martins e Helena
Sousa (UMinho), para além dos orientadores.
Ler Resumo
http://www.cecs.uminho.pt/28_doutoramento_albertosa.htm

Sandra Marinho defendeu a tese intitulada “Formação em
Jornalismo numa sociedade em mudança  modelos,
percepções e práticas na análise do caso português”,
orientada pelo professor Manuel Joaquim Silva Pinto (UMinho).
O júri foi composto por Moisés de Lemos Martins e Joaquim
Fidalgo (UMinho), José Manuel Paquete de Oliveira (ISCTE 
Instituto Universitário de Lisboa) e Maria Cristina Mendes da
Ponte (Universidade Nova de Lisboa), para além do
orientador.

Ler Resumo
http://www.cecs.uminho.pt/28_doutoramento_sandramarinho.htm
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Subordinados ao tema “Itinerários de investigação: interrogando o processo e a experiência”
“Abrir e instruir o olhar” no arranque dos Seminários Doutorais de Investigação 2012
A segunda edição dos seminários doutorais de investigação, promovida em conjunto pelo
Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade e pelo Departamento de Ciências da
Comunicação da Universidade do Minho (Braga), arranca no dia 30 de Março com um encontro
sobre “Abrir e instruir o olhar”. A iniciativa, que decorre até 25 de Maio, com o tema genérico
“Itinerários de investigação: interrogando o processo e a experiência”, pretende melhorar as
competências metodológicas dos alunos, promover a reflexividade nas práticas de orientação,
e a troca de experiências entre investigadores e entre investigadores e alunos.
Para além do já referido encontro sobre “Abrir e instruir o olhar” (30 de Março), vão ter lugar
mais três (ver quadro): “Traçar um problema” (13 de Abril); “Desenhar metodologias” (11 de
Maio) e “Escolher métodos e aplicar técnicas” (25 de Maio). A reflexão será introduzida, em
cada uma das sessões, por dois convidados que irão partilhar o seu entendimento e o modo
como lidam, nas suas práticas de orientação e de investigação, com a questão em debate.
Cada sessão terá a duração de duas horas, sendo a primeira hora reservada aos convidados e
a segunda ao debate. Cabe ao moderador provocar a discussão entre os convidados e entre os
convidados e a audiência.
Os seminários doutorais são coordenados pelas professoras Zara Pinto Coelho, Sara Pereira e
Anabela Carvalho, todas investigadoras do CECS.
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Call for papers aberta até 11 de Maio
1ª Jornada dos Doutorandos em Ciências da Comunicação e em Estudos Culturais,
da Universidade do Minho e da Universidade de Aveiro (15 de Junho, UMinho)
Encontrase aberta até ao próximo dia 11 de
Maio a call for papers relativa à 1ª Jornada
dos Doutorandos em Ciências da
Comunicação e em Estudos Culturais, da
Universidade do Minho e da Universidade de
Aveiro, que se realiza no dia 15 de Junho
(10h00), na UMinho (Anfiteatro Multimédia
do Instituto de Educação). É dada
preferência a comunicações que não
apresentem investigações acabadas, ou
quase, mas antes trabalhos em curso sobre
o tema comunicação e cultura, onde se façam reflexões, discutam metodologias e
obstáculos ou desafios que possam beneficiar de feedback.
Os resumos, com cerca de 600 palavras, devem ser enviados em formato ‘Word’ para
jornadasdoutorandoscc@gmail.com até 11 de Maio. A comunicação de aceitação será feita
a 31 de Maio. Todos os resumos serão submetidos à apreciação da Comissão Científica
das jornadas e classificados de acordo com o mérito académico e a relevância
relativamente aos objectivos das mesmas.
Call for papers
Texto completo > http://tinyurl.com/7ld84ep
Mais informações:
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/
Contactos:
Zara Pinto Coelho  zara@ics.uminho.pt
Joaquim Fidalgo  jfidalgo@ics.uminho.pt
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Realizamse nos dias 12 e 13 de Abril, na Universidade de Aveiro
Jornadas Doutorais em Estudos Culturais têm por tema “Políticas Públicas da
Cultura”
Estão marcadas para os próximos dias 12 e 13 de Abril, na Universidade de Aveiro (UA) as
primeiras Jornadas Doutorais em Estudos Culturais. Têm por tema “Políticas Públicas da
Cultura” e são organizadas pelo Departamento de Línguas da UA. Esta iniciativa decorre do
Doutoramento em Estudos Culturais, concretizado em conjunto pela UA e pela UMinho.
Esta iniciativa pretende contribuir para o enriquecimento e a democratização do debate em
torno das políticas culturais públicas, tarefas às quais as universidades e seus programas
de formação não se
podem furtar.
Pretendese
proporcionar um
amplo debate sobre
estas e outras
questões, tal como se
têm vindo a colocar em Portugal e na Europa, mas recolhendo também aportes de espaços
não europeus, como é o caso do Brasil, onde se regista uma forte tradição académica e
cívica de discussão das políticas e práticas culturais públicas.
O Programa Doutoral em Estudos Culturais é desenvolvido em conjunto pela UA e pela
UMinho, em conformidade com o que tem sido a orientação seguida desde a sua origem –
uma perspetiva internacional e multidisciplinar.
Para mais informações:
http://cultura_politicaspublicas.web.ua.pt
Contactos:
dlcculturapoliticaspublicas@ua.pt
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Organização de um ebook sobre a temática da fuga de cérebros
Abertura de propostas até 15 de Abril para capítulos de publicação
Decorre até ao próximo dia 15 de Abril o envio de propostas para a elaboração de
capítulos com vista à organização de um ebook sobre a temática da fuga de cérebros. O
livro, a editar pelo Centro de Estudos de Comunicação eSociedade (Universidade do
Minho), é organizado por Emília Araújo, Margarida Fontes, Sofia Bento e Izabella Wagner.
O resumo deve permitir identificar osobjectivos do texto, a metodologia e oenquadramento
teórico seguidos pelo(s) autor(es), bem como as
principais conclusões a apresentar. Podem ser enviados
resumos alargados (máximo de quatro páginas) até ao
dia 15 de Abril de 2012 para era@ics.uminho.pt.
O resumo será sujeito a uma revisão anónima, por uma
comissão científica.
Após a primeira fase de análise das propostas, os
autores serão contatados até ao final do mês de
Maio, no sentido da preparação do texto final, altura
em que serão fornecidas as regras de formatação
adequadas.
Este ebook tem como finalidade reunir artigos de
reconhecido valor em várias áreas disciplinares que problematizem a migração e a
mobilidade de profissionais altamente qualificados, numa perspectiva crítica.
Call for papers completa: http://tinyurl.com/822fvrd
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Organização de um ebook sobre "O Tempo e a Teoria Social"
Abertura de propostas até 30 de Abril para capítulos de publicação
Decorre até ao próximo dia 30 de Abril o envio de propostas para a elaboração de
capítulos com vista à organização de um ebook sobre "O Tempo e a Teoria Social". O livro,
a editar pelo Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade (Universidade do Minho), é
organizado por Emília Araújo, Monica Franch e Moisés de Lemos Martins.
O envio de resumos alargados (mínimo de uma página e máximo de quatro páginas), pode
ser feito até ao dia 30 de Abril de 2012 para
era@ics.uminho.pt. O resumo deve permitir identificar
os objectivos do texto, a metodologia e o
enquadramento teórico seguidos pelo(s) autor(es), bem
como as principais conclusões a apresentar. O resumo é
sujeito a uma revisão anónima.
Após a primeira fase de análise das propostas, os
autores serão contatados até finais do mês de Junho, no
sentido da preparação do texto final, altura em que
serão fornecidas as regras de formatação adequadas.
O objetivo deste livro consiste em reunir contribuições
das várias áreas disciplinares que, fundamentadas em
investigação teórica e/ou empírica, demonstrem os contributos que a análise do tempo, da
duração e a temporalidade para a compreensão do mundo e seus processos de
transformação.
Call for chapters completa: http://tinyurl.com/83ygzlf
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Call for papers aberta até 31 de Março: Seminário Internacional "Narrativas e
memória social  Abordagens teóricas e metodológicas" (2930 Junho, UMinho)
Encontrase aberta até ao próximo dia 31 de Março a call for papers relativa ao Seminário
Internacional “Narrativas e memória social  Abordagens teóricas e metodológicas”, que se
realiza nos dias 29 e 30 de Junho, na UMinho.
Organizado pela equipa de investigação do projeto
“Narrativas Identitárias e Memória Social” (FCT/CECS),
visa discutir a relevância, o impacto e as
consequências das diferentes abordagens e das teorias
dominantes e emergentes nesta área.
Resumos até 300 palavras para comunicações orais
ou posters, e uma breve biografia de cerca de 150
palavras podem ser enviados para a organização da
conferência: nims@ics.uminho.pt. As propostas de
comunicação oral ou poster deverão ser submetidas
em inglês, contendo nome, afiliação académica e
contactos. O prazo para o envio de propostas termina
a 31 de Março de 2012 – a notificação sobre a
aceitação das comunicações e posters será efetuada
até dia 30 de Abril de 2012.
Call for papers em Português
Texto completo >
Call for papers em Inglês
Texto completo >
Este seminário contará com a participação de reputados especialistas, investigadores de
várias disciplinas e de diversas regiões do globo, envolvidos em projetos relacionados com
estes temas.
Website do seminário:
http://www.lasics.uminho.pt/internationalseminar2012/
Questões relacionadas ao envio de propostas:
Lilia Abadia  b5847@ics.uminho.pt
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Da responsabilidade do GT de Jovens Investigadores da SOPCOM
Revista “Comunicando” com call for papers aberta até 30 de Junho
Está aberta até ao próximo dia 30 de Junho a call for papers para o primeiro número da
revista “Comunicando”, publicação da responsabilidade do GT de Jovens Investigadores da
SOPCOM (Associação Portuguesa de Ciências da Comunicação). O tema desta edição versa
“os novos caminhos da comunicação”.
A edição de 2012 da Revista
Comunicando terá como
proposta temática "os
novoscaminhos da
comunicação". O objetivo é
publicar reflexões sobre o
que está a ser estudado na
contemporaneidade e os fenómenos e as práticas da comunicação.
O prazo para envio dos trabalhos decorrerá até 30 de Junho de 2012.
A revista será publicada em Dezembro de 2012.
A revista “Comunicando” possui carácter científico e académico, sendo dedicada,
preferencialmente, às áreas das Ciências da Comunicação e Humanidades, com foco
multidisciplinar.
Recordese que à direcção do GT estão associados dois investigadores do CECS: Fábio
Ribeiro e Carla Cerqueira.
Mais informações: Revista Comunicando  ISSN 21824037 
www.revistacomunicando.sopcom.pt
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Conferência internacional realizase na Universidade do Minho, 46 de Julho de 2012
Michał Krzyżanowski vai estar presente na 4th CADDAD
A quarta edição da Conferência Internacional “Critical
Approaches to Discourse Analysis across Disciplines”
(CADAAD), que terá lugar na Universidade do Minho, em
Braga, de 4 a 6 de Julho, vai contar com a presença de Michał
Krzyżanowski. A iniciativa é coorganizada pelo Centro de
Estudos de Comunicação e Sociedade (CECS), Centro de
Investigação em Ciências Sociais (CICS) e Centro de Estudos
Humanísticos (CEHUM).

Michał Krzyżanowski
Michał Krzyżanowski (MA, PhD, Dr. Habil) é Assistant Professor na Escola de Inglês da
Universidade Adam Mickiewicz, Poznań, Polónia, e também Visiting Professor na Örebro
University (Media and Communication Studies) e Senior Research Fellow no Departamento
de Linguística e Língua Inglesa na Universidade de Lancaster.
A mudança sociopolítica na Europa tem sido o seu principal interesse de investigação, a
partir dos discursos dos média, da comunicação política e organizacional e das construções
linguísticas da discriminação e exclusão social. Com uma extensa lista de publicações
sobre o assunto, é autor, coautor e editor de várias monografias, artigos de revistas e
destacadas antologias no campo dos estudos críticos do discurso e dos média e na
investigação em comunicação
(http://ifa.amu.edu.pl/fa/krzyzanowski_michal). Também
é Editor Associado no Journal of Language and Politics,
uma das publicações mais relevantes no campo da
investigação crítica sobre discursos e formas
contemporâneas da comunicação política e pública.
No campo da extensão universitária, Michał tem um vasto
currículo. Trabalhou, por exemplo, para a União Europeia
(recomendações para políticas e documentos de impacto)
e colaborou com os média na disseminação da sua
pesquisa. Ao longo da sua carreira, tem estado envolvido
em vários projectos internacionais, orientados para as
práticas e financiados pela União Europeia, sobre tópicos
como migração e discriminação, migração nos média, esfera pública europeia, mudança
institucional na União Europeia ou multilinguismo na União Europeia. Actualmente, Michał é
coordenador do parceiro institucional polaco num projecto financiado pela União Europeia,
MEDIVA: Media for Diversity and Migrant Integration: Consolidating Knowledge & Assessing
Media Practices across the EU que visa fortalecer a capacidade dos meios de comunicação
europeus para reflectir a crescente diversidade das sociedades europeias e promover
assim uma compreensão mais aprofundada dos processos de integração das migrações —
tanto em termos da sua representação discursiva nos média, como no seu envolvimento
em instituições europeias e nas organizações mediáticas
(http://www.eui.eu/Projects/MEDIVA/Home.aspx). O projecto inclui uma colaboração
estreita entre investigadores e meios de comunicação europeus, jornalistas nacionais e
internacionais, associações de jornalistas, ONGs e outras organizações que trabalham nos
campos dos média e da integração dos migrantes.
Mais informações sobre a iniciativa 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).
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Jornada “Um dia com os media” vai ter lugar a 3 de Maio
A jornada “Um dia com os media”, iniciativa de âmbito nacional que terá lugar no dia 3 de Maio
de 2012, Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, procurará mobilizar todo o tipo de instituições
e pessoas interessadas, para que, à volta desse dia e do tema que lhe dá o mote, tomem as
iniciativas que entendam mais adequadas e motivadoras para reflectir e exprimir o que os
media significam e poderiam significar na vida de cada um e da sociedade no seu conjunto.
O CECS está associado a esta iniciativa, numa organização a que também estão ligados o
Gabinete para os Meios de Comunicação Social, a Entidade Reguladora para a Comunicação
Social, a Comissão Nacional da UNESCO e o Conselho Nacional de Educação.
As iniciativas devem partir ‘da base'. E, desejavelmente, deveriam inscreverse, o mais
possível, nas rotinas e objetivos de quem as toma.
Há um site (www.literaciamediatica.pt/umdiacomosmedia) onde é possível registar e divulgar as
iniciativas e conhecer o que outros estão a organizar, bem como um endereço de email para
contacto com os organizadores (umdiacomosmedia@gmail.com).
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É coorganizado pelo CECS e realizase a 19 e 20 de Abril
Colóquio internacional “A Crise da(s) Socialização(ões)?”
O campus de Gualtar da Universidade doMinho, em Braga, recebe a 19 e 20 de Abril o
colóquio internacional “A Crise da(s) Socialização(ões)?”. A organização é da Association
Internationale des Sociologues de Langue Française (AISLF), do Departamento de Ciências
Sociais da Educação (DCSE) e do Centro de Investigação em Educação (CIEd), ambos do
Instituto de Educação (IE) da
UMinho; do Centro de
Investigação em Ciências
Sociais (CICS) e do Centro de
Estudos Comunicação e
Sociedade (CECS), ambos do
Instituto de Ciências Sociais da
UMinho. A conferência de
encerramento estará a cargo de
Moisés de Lemos Martins
(director do CECS).
Tratase de um colóquio
internacional, bilingue (com
tradução simultânea), com
conferencistas e comunicadores
convidados. A primeira manhã e
a tarde do segundo dia serão
dedicadas a conferências
especialmente encomendadas; a
tarde do primeiro dia e a manhã
do segundo dia terão dois
painéis cada (total de quatro),
cada um deles com dois
comunicadores e um
comentador. Uma sessão
especial será dedicada à
discussão de posters, aplicações
multimédia e “distribued papers”
sobre o tema do colóquio (em
português e francês)
apresentando resultados de
pesquisa de terreno. Dois
comentadores encarregarseão
da apresentação. Serão
selecionados 30 “produtos
comunicantes”.
Mais informações:
Contactos : Manuel Jacinto Sarmento, IE, UMinho (sarmento@ie.uminho.pt)
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Call for papers aberta
I Congresso de Tecnologias de Informação e Comunicação
O I Congresso de Tecnologias de Informação e Comunicação, que se realiza nos dias 24 e
25 de Julho, tem a call for papers aberta. Os resumos podem ser submetidos até 15 de
Abril. O evento, subordinado ao tema “As Tecnologias de Informação e Comunicação e as
Novas Dinâmicas Sociais”, é organizado pelo Centro de Investigação em Economia e
Sociedade do Instituto Superior Monitor, Maputo, Moçambique, em parceria com o CECS e
o projeto Narrativas Identitárias de Memória Social.

Datas importantes:
1 de Janeiro a 15 de Abril

Período de Submissão de Resumos

16 de Abril a 30 de Abril

Análise dos Resumos Submetidos

1 de Maio a 15 de Maio

Divulgação dos Textos Seleccionados

1 de Junho a 15 de Julho

Envio do Texto Final

24 e 25 de Julho

Realização do Congresso

Mais informações: http://www.congressotic.ismonitor.info
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“Aula Aberta” sobre “Memória Colectiva e os Media”
Numa organização conjunta do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade (CECS) e
do Centro de Investigação Transdisciplinar Cultura, Espaço e Memória (CITCEM), realizou
se no dia 19 de Março, na Sala de Actos do Instituto de Ciências Sociais (Universidade do
Minho) uma “Aula Aberta” sobre “Memória Colectiva e os Media”.
Esta iniciativa contou com intervenções
de Alberto Sá (Universidade do Minho,
CECS), que abordará a temática “Media
Archives: transtition processes for
memory preservation in the Portuguese
Case” e de Jeffrey Andrew Barash
(Université Jules Verne – Picardie,
França), que falará sobre “Mass Media
and the Arrticulations of Collective
Memory in the Era of Globalization”.
Seguiuse um debate.
A moderação do evento esteve a cargo
de Moisés de Lemos Martins
(Universidade do Minho, CECS) e de
Francisco Azevedo Mendes
(Universidade do Minho, CITCEM).

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/

Nº 29, Março'2012

Seminário com J.M. Perez Tornero sobre “Alfabetización mediática y pensamiento
crítico. Lenguaje y esfera pública”
No âmbito do Mestrado em Comunicação, Cidadania e Educação e dos Doutoramentos em
Ciências da Comunicação e em Estudos Culturais, J. M. Perez Tornero, professor
catedrático da Universidade
Autónoma de Barcelona (UAB),
proferiu um seminário sobre
"Alfabetización mediática y
pensamiento crítico. Lenguaje y
esfera pública". A iniciativa decorreu
no dia 2 de Março, na Sala de Actos
do ICS (Universidade do Minho 
Campus de Gualtar, Braga).
J. M. Perez Tornero esteve na
Universidade do Minho como
consultor do projeto "Navegando
com o Magalhães", financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia.
J. M. Perez Tornero é um investigador de referência a nível internacional na área da
literacia digital e mediática, sendo consultor da UNESCO e da União Europeia, nesta
matéria, e coordenador do Gabinete de Comunicación y Educación da UAB.
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Anabela Carvalho
Moderadora do painel ‘Internet e redes sociais: as novas armas do povo’, XXXIII Colóquios
de Relações Internacionais’, Universidade do Minho, 20 Março 2012;
Aula aberta sobre ‘Os media e a comunicação política’ no âmbito da UC de Comunicação
Política, Licenciatura em Ciência Política, Universidade do Minho, 29 Março 2012.
Inês Amaral
Participou nos XXXIII Colóquios de Relações Internacionais da UMinho (20 de Março),
subordinados ao tema "Primavera Árabe: Quo Vadis?" (painel "Internet e Redes Sociais: as
novas armas do povo", com a comunicação "Primavera Árabe e a revolução semântica");
Moderou a sessão "Jornalismo Multiplataformas" com o jornalista Paulo Nuno Vicente
(Antena 1) no Instituto Superior Miguel Torga, no âmbito da Semana Cultural da Associação
de Estudantes do Instituto Superior Miguel Torga (23 de Março).
Sergio Denicoli e Helena Sousa
Publicação:
Denicoli, S. and Sousa, H. (2012), ‘The implementation of DTT in Portugal: A case of public
private interplay’, Journal of Digital Television 3:1, pp. 3952.
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