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Pedro Portela: novo doutor em Ciências da Comunicação
Realizaramse no dia 27 de janeiro, na sala
de atos do ICSUMinho (Braga), as provas
de doutoramento em Ciências da
Comunicação, na especialidade de Media
Interativos, do mestre Pedro José Ermida
Figueiredo Fernandes Portela, docente no
Departamento de Ciências da Comunicação
(UMinho) e investigador do CECS. A tese é
orientada pelo Professor Doutor Manuel Pinto (investigador integrado do CECS e
professor catedrático do Departamento de Ciências da Comunicação na
UMinho) e tem por título "A voz do utilizador na mediamorfose da rádio: a
interatividade e os consumos radiofónicos do início do século XXI".
Mais >

Número temático sobre "Media(ções), Mobilidades e Cultura"
Chamada de artigos para a revista "Comunicação e Sociedade" nº 28
aberta até 30 de março de 2015
Está aberta até 30 de março de 2015 a
chamada de artigos para a revista
"Comunicação e Sociedade" nº28, editada pelo CECSCentro de Estudos de
Comunicação e Sociedade (Universidade do Minho). Tratase de um número
temático sobre "Media(ções), Mobilidades e Cultura", que será coordenado por
Emília Araújo, Denise Cogo e Manuel Pinto. Os originais devem ser submetidos
em Português ou em Inglês. A tradução para a segunda língua é, no entanto, da
responsabilidade dos autores, podendo a sua entrega ser feita apenas após a
confirmação de aceitação para publicação.
Mais >

Número temático sobre "Género  Contributos para uma Compreensão Efetiva
das Mudanças"
Chamada de artigos para a Revista Lusófona de Estudos Culturais aberta
até 16 de fevereiro
Está aberta até 16 de fevereiro a chamada
de trabalhos para o próximo número da
Revista Lusófona de Estudos Culturais,
uma publicação desenvolvida em
conjugação com o Programa Doutoral em
Estudos Culturais das Universidades do
Minho e Aveiro, a que o CECSCentro de Estudos de Comunicação e Sociedade
está associado. Tratase da quinta edição da publicação, num número temático
sobre "Género  Contributos para uma Compreensão Efetiva das Mudanças". Os
artigos podem ser submetidos em inglês ou português, na plataforma da Revista
Lusófona de Estudos Culturais, seguindo as respetivas normas.
Mais >
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Prazo alargado até 30 de março
Chamada de artigos para a publicação de
um ebook do projeto 'O fluxo, a morte e
o acontecimento mediático: Linguagens,
Interações e Imaginário'
O prazo de envio dos textos relativos ao
projeto "O fluxo, a morte e o acontecimento
mediático: Linguagens, Interações e
Imaginário", destinados a uma publicação
eletrónica, foi alargado até ao próximo dia
30 de março de 2015. Serão privilegiadas
mas não exclusivamente aceites as
propostas resultantes de comunicações
realizadas no âmbito do projeto científico,
nomeadamente os eventos integrados no
"Seminário Internacional O Acontecimento Mediático" (2012), no "Colóquio O
Fluxo e a Morte" (2013), e no "Colóquio Medialândia" (2014).
Mais >

David Buckingham profere a conferência de abertura do 3º Congresso de
Literacia, Média e Cidadania
Está marcado para os dias 17 e 18 de abril, em Lisboa, o 3º Congresso de
Literacia, Média e Cidadania (Pavilhão do Conhecimento, no Parque das
Nações). David Buckingham vai proferir a conferência de abertura, sobre
"Literacia para os Media e Cidadania na Era Digital". A iniciativa é concretizada
pelo GILMGrupo Informal sobre Literacia Mediática, a que o CECS está
associado.
Mais >

Congresso Internacional Estação NET: Rádio, Internet e Som
Realizase nos dias 23 e 24 de abril de 2015,
na Universidade do Minho, em Braga, o
Congresso Internacional Rádio, Internet e
Som, que enecrra o projeto de investigação
"Estação NET: moldar a rádio para ambiente
web" (FCT/CECS). O objetivo deste encontro
científico visa a apresentação de resultados
e discussões sobre este projeto, que se destinou a tentar perceber como é que
as rádios tradicionais estão a responder aos desafios mais relevantes da web.
Mais >

Reunião aberta para a criação do GT Cultura Visual da SOPCOM
Realizouse no dia 9 de janeiro, na sala de
atos do ICS da Universidade do Minho, uma
reunião aberta à comunidade científica com
vista a fundar o Grupo de Trabalho de
Cultura Visual da Associação Portuguesa
de Ciências da Comunicação (SOPCOM). O
novo GT tem como objetivo agrupar os
investigadores que se ocupam de média
visuais, dinamizando o debate dos
problemas teóricos e metodológicos inerentes aos estudos da imagem. A esta
iniciativa estiveram ligados vários investigadores do CECS, como Maria da Luz
Correia, Aline Soares Lima, Moisés de Lemos Martins, Luís Loureiro, Nelson
Zagalo, Albertino Gonçalves, Madalena Oliveira e Ana Carmen Palhares.
Mais >

Fernando Redondo Neira em estadia de investigação no CECS
Fernando Redondo Neira, professor na Universidade de Santiago de Compostela
(Espanha), cumpriu uma estadia de investigação, entre 12 e 16 de janeiro, no
CECS, no quadro do Programa "Iacobus" (cooperação cultural, científica e
pedagógica, promovida pela Euroregião GalizaNorte de Portugal).
O investigador estudou o caso do Festival de Curtas Metragens de Vila do
Conde, tendo os trabalhos sido desenvolvidos sob supervisão do Professor
Doutor Moisés de Lemos Martins.
Mais >

Pilar SánchezGarcía em estadia de investigação no CECS
Pilar SánchezGarcía, doutorada e
professora de Jornalismo na Universidade
de Valhadolide Espanha), desenvolve nos
meses de janeiro e fevereiro (2015) uma
estadia de investigação no quadro do
CECS. O seu trabalho centrase na análise
da formação de jornalistas e tem orientação
dos professores Manuel Pinto e Sandra
Marinho (UMinho/CECS) num olhar
comparativo em que pretende observar a
mudança da formação de jornalistas em
Espanha e em Portugal após a
implementação do Processo de Bolonha na
Europa.
Mais >

Jornalismo e Literatura: aventuras da memória
Já está disponível o livro "Jornalismo e
Literatura: aventuras da memória", que é
organizado por Dione Moura, Elen Geraldes,
Fábio Pereira, Madalena Oliveira e Zélia
Adghirni, e editado em conjunto pelo CECS
e pela Faculdade de Comunicação da
Universidade de Brasília. Segundo José
Marques de Melo, os autores dos ensaios
constantes da publicação "contribuem
sensivelmente para superar o imobilismo
que entorpece a categoria dos jornalistas,
numa conjuntura mutante" (da contracapa).
Mais >

Radio: the resilient medium
Já está disponível o livro "Radio: the resilient medium", organizado por
Madalena Oliveira (CECS), Grazyna Stachyra & Guy Starkey. A publicação
decorre da conferência da Seção de Investigação de Rádio da ECREA, que teve
por tema "Radio: The Resilient Medium", e teve lugar na Universidade de
Sunderland (Inglaterra), entre 11 e 13 de setembro de 2013 e é editada pelo
Centre for Research in Media and Cultural Studies (Sunderland).

Notícias do CECS nos média

Mais >

Atividades dos investigadores do CECS
Em todas as edições da newsletter são listadas as atividades dos
investigadores do CECS. Neste número destacamos as atividades dos
seguintes investigadores: Emília Araújo, Inês Amaral, Luzia Pinheiro, Maria
Joana Alves Pereira, Maria José Brites, Mariana Lameiras, Paula Lopes.
Mais >

Revistas de Acesso Livre

Mais >

Ficha Técnica:
Diretor: Moisés de Lemos Martins
Diretorasadjuntas: Helena Sousa e Madalena Oliveira
Editorexecutivo: Vítor de Sousa
Colaboram neste número: Alberto Sá, Emília Araújo, Fábio Ribeiro, Manuel
Pinto, Maria da Luz Correia, Ricardina Magalhães, Sara Maia, Sara Pereira e
Zara PintoCoelho.
O CECS tem o apoio da FCT  Apoio financeiro da FCT/MEC  Programa
Estratégico com a referência UID/CCI/00736/2013  através de fundos
nacionais e quando aplicável cofinanciado pelo FEDER, no âmbito do
Acordo de Parceria PT2020.

Para mais informações:
Universidade do Minho
Instituto de Ciências Sociais
CECSCentro de Estudos de Comunicação e Sociedade
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 http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/
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ANEXOS DA NEWSLETTER

Tendo em conta que o antigo site do CECS já não está disponível para
consulta, aqui apresentamos, com outra extensão, algumas das notícias
anteriormente referidas na Newsletter.
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Pedro Portela: novo doutor em Ciências da Comunicação
Realizaramse no dia 27 de janeiro, na sala de atos do ICSUMinho (Braga), as
provas de doutoramento em Ciências da Comunicação, na especialidade de
Media Interativos, do mestre Pedro José Ermida Figueiredo Fernandes Portela,
docente no Departamento de Ciências da Comunicação (UMinho) e investigador
do CECS. A tese é orientada pelo Professor Doutor Manuel Pinto (investigador
integrado do CECS e professor catedrático do Departamento de Ciências da
Comunicação na UMinho) e tem por título "A voz do utilizador na mediamorfose
da rádio: a interatividade e os consumos radiofónicos do início do século XXI".

Revistas Open Access
Depósitos mensais no
RepositoriUM
Semana do Acesso Aberto
2015

O júri foi presidido pela presidente do ICS, Professora Helena Sousa, em
representação do reitor da UMinho, sendo composto por Sara Pereira, Madalena
Oliveira e Luís António Santos (todos investigadores do CECS e docentes na
UMinho), Rogério Santos (Universidade Católica Portuguesa), Ana Isabel Reis
(Faculdade de Letras da Universidade do Porto), para além do orientador.
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CHAMADA DE ARTIGOS
Revista “Comunicação e Sociedade”, nº 28

Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade
Universidade do Minho – Portugal
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs

NÚMERO TEMÁTICO
Media(ções), Mobilidades e Cultura
Coordenadores do Volume:
Emília Araújo (emiliararaujo@gmail.com), Denise Cogo (denisecogo2@gmail.com) &
Manuel Pinto (mjspinto@gmail.com)
Data-limite | 30 de Março de 2015
Línguas | Português e Inglês*
O conhecimento e a experiência da mobilidade surgem cada vez mais associados a
formas específicas de informar e de comunicar, tornando-se objeto de diferentes
construções e visibilidades nos vários tipos de media.
No contexto de vida atual, marcado por conflitos militares, ameaças de novas
pandemias e vários tipos de catástrofes naturais, migrações e deslocações humanas,
estão a tornar-se mais prementes os estudos sobre os vários perfis, motivações e
implicações das mobilidades, assim como acerca do modo como são mediadas pelas
tecnologias da comunicação, configurando novos significados sobre o tempo, a
temporalidade e o espaço, novas experiências de vida, mas também novos desafios,
de índole pessoal , institucional e global.
Neste número da revista editada pelo Centro de Estudos de Comunicação e
Sociedade da Universidade do Minho, pretende-se, assim, reunir trabalhos de
investigação que permitam aprofundar conhecimento e a reflexão sobre a relação
entre os media, as mobilidades e a cultura, no quadro das (não)transformações
culturais e comunicacionais que marcam os modos de vida nas sociedades
globalizadas do mundo moderno – um mundo em crise, um mundo marcado pelas
ruturas de equilíbrio em várias das esferas constitutivas da experiência individual,
cultural, social e política, mas também um mundo em se abrem continuamente portas

a mudanças profundas com várias potencialidades nos domínios da comunicação, das
sociabilidades e dos modos de vida.
Com base neste entendimento, propomo-nos organizar uma edição multi disciplinar e
aberta dos estudos científicos que se interessam pelos fenómenos das mobilidades,
dos media, dos desenvolvimentos técnico-científicos e da cultura. Serão aceites
propostas que trabalhem as relações entre estes conceitos de um ponto de vista
empírico e documentado e também artigos que proponham reflexões conceituais
aprofundadas sobre modos de abordagens e problematizações de vários autores e
áreas disciplinares que se cruzam no estudo destas relações, em contexto nacional e
supranacional.
****
"Comunicação e Sociedade" é uma revista arbitrada por pares e opera num
processo de dupla revisão cega. Cada trabalho submetido será distribuído a dois
revisores previamente convidados a avaliá-lo, de acordo com a qualidade académica,
originalidade e relevância para os objetivos e âmbito da temática desta edição da
revista. [http://revistacomsoc.pt/]
Cada artigo aceite será publicado em Português e Inglês.

Submissão
Os originais deverão ser enviados em formato “Word” para cecs@ics.uminho.pt com
conhecimento (“Cc”) também para um dos coordenadores deste número temático:
Emília Araújo, emiliarraaujo@gmail.com
*Os originais serão submetidos em Português ou em Inglês. A tradução para a
segunda língua é, no entanto, da responsabilidade dos autores, podendo a sua
entrega ser feita apenas após a confirmação de aceitação para publicação.
No ASSUNTO da mensagem, os autores deverão escrever: Comunicação e
Sociedade – nº 28
Regras Editoriais
As regras editoriais para a submissão electrónica de manuscritos estão disponíveis
aqui: http://revistacomsoc.pt/index.php/comsoc/about/editorialPolicies#custom-2
Notificação das decisões de aceitação (via e-mail): até 30 de junho de 2015
Data de publicação da revista: Dezembro de 2015

CALL FOR PAPERS
“Comunicação e Sociedade”
[“Communication and Society”, nr. 28]
Communication and Society Research Centre – University of Minho – Portugal
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs

Special issue:
“Media(tions), Mobilities and Culture”
Issue Coordinators: Emília Araújo (emiliararaujo@gmail.com), Denise Cogo
(denisecogo2@gmail.com) and Manuel Pinto (mjspinto@gmail.com)
Deadline | March 30, 2015
Languages | English and Portuguese
Knowledge and mobility are now increasingly associated to specific ways of informing
and communicating, thus becoming the object of different constructions and visibilities
in media.
Military conflicts, new pandemic threats, natural catastrophes, migrations and human
relocations, in general, have been tracing the context of everyday life - thus raising
importance of studies on different profiles, motivations and implications of mobilities,
as well as the on the way how these are mediated by communication technologies,
setting up new meanings on time and space, new life experiences and also new
personal, institutional and global challenges.
In this new number of the journal edited by the Communication and Society Research
Centre at Minho University, we aim at gathering research papers that deepen
knowledge on the relationship between media, mobilities and culture, framed by
cultural and communicational (non)transformations that reflect the way of living of
modern world globalized societies – a world in crisis, deeply defined by ruptures in the
balance of individual, cultural, social and political experience constitutive spheres; but
also a world where new avenues are continually open for deep changes in the fields of
communication, sociabilities and ways of living.

Based on this understanding, we aim at organizing a multidisciplinary open edition on
scientific studies that care for mobilities, media, technical-scientific developments and
cultural phenomena. Both theorethical and empirical papers addressng relationships
between those concepts/authors will be considered.

****
“Comunicação e Sociedade” [“Communication and Society”] -- is a double blind peerreviewed jornal (http://revistacomsoc.pt/).
Editorial rules for electronic submission of manuscripts can be found, both in
Portuguese and English, at:
http://revistacomsoc.pt/index.php/comsoc/about/editorialPolicies#custom-2
Original texts should be sent in Word format to cecs@ics.uminho.pt. Please add, in
“Cc”, the e-mail of one of the coordinators of this special issue: Emília Araújo
(emiliararaujo@gmail.com).
*Original texts are submitted in Portuguese or in English. The translation into the
second language can be done after acceptation.
In ‘Subject’, please write: Communication and Society Journal - Vol 28.
Notification of acceptance: June, 2015
Publication date: December 2015

Chamada de trabalhos
Revista Lusófona de Estudos Culturais (RLEC) Nº 5
Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade (CECS)
Universidade do Minho/Universidade de Aveiro
http://estudosculturais.com/revistalusofona/index.php/rlec/index
Número temático

Género — Contributos para uma Compreensão Efetiva das Mudanças
Prazo para a submissão de artigos: 16 de fevereiro, 2015
Nos últimos 20 anos, as relações de género e a forma como são experienciadas, representadas
e consubstanciadas em práticas, sofreram mudanças profundas, um processo cujos significados
e significâncias sociais e culturais urge compreender de forma mais aprofundada e efetiva,
particularmente no que diz respeito às dinâmicas de poder e de controlo envolvidas, e ao espaço
dos países de expressão portuguesa.
Tendo como pano de fundo estas reconfigurações e interesses, a Revista Lusófona de Estudos
Culturais convida à submissão de artigos que, numa lógica inter ou transdisciplinar, concorram
para uma discussão crítica sobre assuntos relacionados com género, poder, ideologia,
imaginário, identidade, subjetividade, discurso e representação, em diversos contextos políticos
e contextos socioculturais (e.g. média, publicidade, cinema, música, fotografia, artes, literatura,
moda, educação, ciência, saúde, práticas quotidianas).
Este quinto número da RLEC aceita ensaios e artigos baseados em pesquisa empírica. Dá
prioridade a artigos que explorem os seguintes subtemas:
- Interseccionalidade (e.g. etnia, classe, sexualidade, geração, idade, nacionalidade, religião)
- Diáspora e migração transnacional
- Maternidade e escolha
- Envelhecimento ou ageísmo
- Lazer e ócio
- Invisibilidade e hipervisibilidade
- Hibridez e fragmentação do sujeito feminino pós-colonial
- Construção da fronteira humano-animal
- Corpos, sexualidades e desejos
- Corpo perfeito (im)perfeito

- Transformações do corpo humano
- Espaço e espacialidade
- Lugar, experiências de pertença e sentido de comunidade
- Culturas do trabalho
- Cultura visual e performance
- Cultura das celebridades
- Normalidade e desvio
- Poética e estética da alteridade
- Formação de hierarquias
- Processos de empoderamento (ou capacitação) e de controlo
Os artigos podem ser submetidos em Inglês ou Português, até ao dia 16 de fevereiro de 2015,
na plataforma da Revista Lusófona de Estudos Culturais, seguindo as respectivas normas:
http://estudosculturais.com/revistalusofona/index.php/rlec/about/submissions#onlineSubmissions
Findo o processo de revisão por pares, os autores dos artigos seleccionados deverão assegurar
a tradução do respetivo artigo, cabendo aos editores a decisão final sobre a publicação do
mesmo.
Prazo para a submissão: 16 de fevereiro, 2015
Notificação de aceitação: 6 de abril, 2015
Submissão dos manuscritos revistos: 30 de abril, 2015
Submissão dos manuscritos revistos em Português ou Inglês: 25 de maio, 2015

Para mais informações, contacte: saravmaia@ua.pt

Call for Papers
Lusophone Journal of Cultural Studies (LJCL) Nº 5
Communication and Society Research Centre
University of Minho/University of Aveiro
Portugal
http://estudosculturais.com/revistalusofona/index.php/rlec/index
Thematic issue

Gender — Contributions to an Effective Understanding of Changes
Submission deadline: February 16, 2015
Gender relations and the way they are experienced, represented and embodied in practices have
undergone radical transformations over the past 20 years, a process whose meanings and social
and cultural significance urges a more profound and effective understanding, particularly
regarding the dynamics of power and control involved, and with the respect to Portuguesespeaking countries.
Against the backdrop of these reconfigurations and interests, the Lusophone Journal of Cultural
Studies, is now accepting submissions for number 5 to be published in July 2015. The journal
invites the submission of papers that, from an inter- or trans-disciplinary logic, contribute to a
critical discussion of issues related to gender, power, ideology, imagination, identity, subjectivity,
discourse and representation in different political and socio-cultural contexts (e.g. media,
advertising, film, music, photography, arts, literature, fashion, education, science, health, daily
practices).
This fifth issue welcomes both essays and empirically grounded papers. Priority will be given to
those papers addressing one of these sub-themes:
- Intersectionality (e.g. ethnicity, class, sexuality, generation, age, nationality, religion)
- Diaspora and transnational migration
- Maternity and choice
- Aging or ageism
- Leisure and idleness
- Invisibility and hyper visibility
- Hybridity and fragmentation of the postcolonial female subject
- Construction of the human-animal boundary

- Bodies, sexualities and desires
- Perfect body (in) perfect
- Human body transformations
- Space and spatiality
- Place, experiences of belonging and sense of community
- Work cultures
- Visual culture and performance
- Celebrities culture
- Normality and deviance
- Poetics and aesthetics of otherness
- Constructions of hierarchies
- Empowerment and control
All submitted papers are graded by two anonymous reviewers, and ranked for academic quality,
originality, and relevance to the objectives and thematic scope of this issue.
Articles may be submitted in English or Portuguese until February 15, 2015, on the journal
website, according to the following guidelines:
http://estudosculturais.com/revistalusofona/index.php/rlec/about/submissions#onlineSubmissions
Accepted languages: Portuguese and English
Authors of accepted papers submitted in English must provide a translation to Portuguese by the
deadline we inform below. Likewise, authors of accepted papers submitted in Portuguese, must
provide an English version. The final decision to accept or reject for publication the revised
manuscripts in English or Portuguese is made by the journals editors.
Submission deadline: February 16, 2015
Notification of acceptance: April 6, 2015
Submission of revised manuscripts: April 30, 2015
Submission of revised manuscripts in English or Portuguese: May 25, 2015.
For further information, please write to: saravmaia@ua.pt

Chamada de
Comunicações
Decorre até 30 de novembro o
perı́odo de entrega de resumos
de comunicaçõ es, que deverã o
ser enviados para
congressolmc@gmail.com
Todos os detalhes em
"Comunicações Livres".

Pavilhão do Conhecimento
Parque das Naçõ es, Lisboa
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17 e 18 de abril 2015
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Comunicações Livres
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Inscrições

Organização

Contactos

Apresentaçã o

Atenção
O Livro de Atas já se encontra disponível e pode ser consultado aqui.
Registo vídeo da 3.º Congresso LMC disponível aqui.
Trabalhos elaborados pelos "jovens jornalistas" das escolas de ensino básico e secundário:
reportagens vídeo e entrevistas
As respostas às eternas perguntas “onde estamos, de onde vimos e para onde vamos?” tornaram‐se, na nossa era, indissociáveis dos
meios de comunicação e de informação. Através dos audiovisuais e das redes digitais os media conquistaram um tal lugar no quo diano
das pessoas e das sociedades que é quase impossível a vida sem aprender a usá‐los, a compreender e a dominar os seus códigos, a
entender os riscos e potencialidades que comportam, não só do ponto de vista técnico, mas também cultural e é co.

Datas Importantes
Sem eventos agendados para o
mê s de Fevereiro 2017

Tweets about
literaciamediatica
José R. Cepeda
@JRCpda
#LiteraciaMediatica req ser crítica y
cuidadosamente atento y no sólo
entretenido por las imágenes q
vemos #MediosJustos
#AcademiaSabatina

O Grupo Informal sobre Literacia Mediá ca (GILM[1]), con nuando o seu percurso rumo à consolidação das competências, dos
conhecimentos e da compreensão do vasto universo que envolve o consumo consciente e eﬁciente dos media, realizou, a 17 e 18 de Abril
de 2015, no Pavilhão do Conhecimento em Lisboa, o 3.º Congresso sobre Literacia, Media e Cidadania.
Neste terceiro grande encontro, propusemo‐nos trazer para o centro da reﬂexão a atualidade e a complexidade da realidade em que nos
inserimos, pelo que escolhemos como eixo do Congresso a “Literacia Mediá ca e Leituras Crí cas do Mundo”.
Com efeito, na sua diversidade, o mundo – tanto o global como o local – cons tui um desaﬁo e uma oportunidade, que exige ser lido com
atenção e espírito crí co, como se de um texto di cil se tratasse. O sen do do que acontece nem sempre ou quase nunca é evidente. A
compreensão crí ca do que nos chega advém da atenção e da análise dos acontecimentos, da par lha de informação e da par cipação à
escala de cada um. Nós próprios construímos o texto da atualidade do mundo.

10 Dec
Biblioteca Escolar
@becresa
Menção honrosa no concurso 7
dias, 7 dicas sobre os media
#media #literaciamediática
#biblioteca #ESA @becresa

Convidamo‐lo a visualizar os vídeos das sessões plenárias e a reﬂe r sobre a Literacia, os Media e a Cidadania, três conceitos não
independentes, em que a Literacia é o ângulo de abordagem, os Media são o contexto e a Cidadania é o horizonte de sen do de um
edi cio que é a vida social em construção.

[1] O GILM é composto por representantes do Conselho Nacional de Educação, Comissão Nacional da UNESCO, Direção‐Geral de
Educação, Enĕdade Reguladora para a Comunicação Social, Fundação para a Ciência e Tecnologia, Gabinete para os Meios de
Comunicação Social, Rádio e Televisão de Portugal, Rede de Bibliotecas Escolares, Universidade do Minho – Centro de Estudos de
Comunicação e Sociedade e por duas personalidades a ėtulo individual: Maria Emília Brederode Santos e Maria Teresa Calçada.
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Reunião Aberta GT Cultura Visual SOPCOM
Realizouse no dia 9 de janeiro, na sala de atos do ICS da Universidade do
Minho, uma reunião aberta à comunidade científica com vista a fundar o Grupo
de Trabalho de Cultura Visual da Associação Portuguesa de Ciências da
Comunicação (SOPCOM).
O GT de Cultura Visual tem como objetivo agrupar os investigadores que se
ocupam de média visuais (como a fotografia, cinema, televisão, jogos de vídeo,
publicidade...), dinamizando o debate dos problemas teóricos e metodológicos
inerentes aos estudos da imagem. Pretendese fomentar uma abordagem
interdisciplinar do visual, que tenha como denominador comum o
reconhecimento da função crucial da produção, circulação e consumo de
imagens na experiência quotidiana.
A esta iniciativa estiveram ligados vários investigadores do CECS, como Maria
da Luz Correia, Aline Soares Lima, Moisés de Lemos Martins, Luís Loureiro,
Nelson Zagalo, Albertino Gonçalves e Ana Carmen Palhares.
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Fernando Redondo Neira em estadia de investigação no
CECS
Fernando Redondo Neira, professor na Universidade de Santiago de Compostela
(Espanha), cumpriu uma estadia de investigação, entre 12 e 16 de janeiro, no
CECS, no quadro do Programa "Iacobus" (cooperação cultural, científica e
pedagógica, promovida pela Euroregião GalizaNorte de Portugal). O objetivo foi
o de estudar o caso do Festival de Curtas Metragens de Vila do Conde, tendo
os trabalhos sido desenvolvidos sob supervisão do Professor Doutor Moisés de
Lemos Martins.
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Pilar SánchezGarcía
Pilar SánchezGarcía, doutorada e professora de Jornalismo na Universidade de
Valladolid (Espanha), desenvolve nos meses de janeiro e fevereiro (2015) uma
estadia de investigação no quadro do CECS. O seu trabalho centrase na
análise da formação de jornalistas e tem orientação dos professores Manuel
Pinto e Sandra Marinho (UMinho/CECS) num olhar comparativo em que
pretende observar a mudança da formação de jornalistas em Espanha e em
Portugal após a implementação do Processo de Bolonha na Europa.
A pesquisa de Pilar SánchezGarcía concentrase no currículo de Jornalismo,
perfis profissionais e de formação, bem como os efeitos do Processo de
Bolonha. Tratase de questões que são abordadas na sua tese de doutoramento
intitulada: "Um século de ensino de jornalismo em Espanha: da primeira Escola
de Jornalismo à adaptação de estudos para o Espaço Europeu do Ensino
Superior".
Mais informações:
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/publicacoes.asp?
startAt=2&categoryID=1028&newsID=4734
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