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Direção do CECS reuniu com Janet Wasko
A direção do CECS reuniu, no passado dia 12 de
março (10h00), na sala de atos do ICS, com Janet
Wasko, membro da Comissão Externa Permanente
de Aconselhamento Científico do CECS, e
presidente da IAMCR. Este encontro destinouse a
colocar a par aquela responsável das atividade do
CECS, nomeadamente colocandoa a par do
desenvolvimento do seu projeto estratégico,
trocando impressões sobre eventuais caminhos a
seguir no atual quadro da investigação internacional, nomeadamente no que concerne a
eventuais parcerias com a comunicada científica dos Estados Unidos da América.
Mais >

Helena Sousa reeleita presidente do ICS
O Conselho do Instituto de Ciências Sociais do dia 2 de março elegeu para mais um
mandato à frente do ICS a Professora Helena Sousa. A candidata foi eleita por
unanimidade (14 votos). Vários elementos do CECS compõem o órgão, na sequência
das eleições realizadas no dia 9 de dezembro, numa lista liderada pela investigadora
Helena Sousa. No dia 3 de fevereiro, numa cerimónia na sala de atos do ICS, o reitor
da UMinho, António Cunha, presidiu à tomada de posse dos novos elementos.
Mais >

Segunda sessão dos Seminários Doutorais de Ciências da Comunicação e Estudos
Culturais 2016
Pósdoutorandos Maria José Brites e Manuel Gama partilharão os seus projectos
e experiências de investigação

 1 de abril (sextafeira), sala de atos do ICS
(10h00)
A segunda sessão dos Seminários Doutorais, que
terá lugar na sextafeira, dia 1 de abril, entre as 10
e as 12 horas, na Sala de Atos do Instituto de
Ciências Sociais da Universidade do Minho, em
Braga, conta com a intervenção de dois bolseiros de pósdoutoramento, que partilharão
os seus projectos e experiências de investigação, a partir de um olhar já mais
distanciado do que foram os respectivos doutoramentos. Estarão, nesse dia, a
dinamizar a sessão, dois investigadores do Centro de Estudos de Comunicação e
Sociedade (CECS): Maria José Brites, doutorada em Ciências da Comunicação pela
Universidade Nova de Lisboa e hoje docente da Universidade Lusófona do Porto, e
Manuel Gama, doutorado em Estudos Culturais pelas Universidades do Minho e de
Aveiro e docente do Instituto Politécnico de Viana do Castelo. Ambos são bolseiros
pósdoc da Fundação para a Ciência e Tecnologia. A iniciativa cabe, como
habitualmente, ao CECS e ao Departamento de Ciências da Comunicação e é
organizada pelos cursos de doutoramento de Ciências da Comunicação e de Estudos
Culturais (sendo este último uma parceria com a Universidade de Aveiro). A entrada é
livre.
Mais >

No dia 9 de abril, na CasaMuseu de Monção
II Encontro MinhoGaliza: Cinema
O Minho e a Galiza formaram originalmente uma mesma região linguística e cultural
que com o passar dos séculos foi sendo separada, em grande medida por fatores
extrínsecos aos povos que as habitam. Os Encontros MinhoGaliza visam promover o
reencontro entre as duas culturas, e são uma iniciativa de alunos do Mestrado em
Comunicação Arte e Cultura, numa organização conjunta do CECS  Centro de Estudos
de Comunicação e Sociedade, CEGILCH, da Universidade do Minho. No dia 9 de abril
a temática versará o cinema, estando a iniciativa marcada para a CasaMuseu de
Monção.

No dia 19 de abril, numa parceria do CECS, a CM Famalicão e a rede CLDS Famalicão
3G
Seminário "Na Rede. Como Comunicamos?"
O CECS, em parceria com a Câmara Municipal de
Famalicão e a rede CLDS Famalicão 3G –
Contratos Locais de Desenvolvimento  vai
promover o seminário “Na Rede: Como
Comunicamos?”, que terá lugar na Casa das Artes,
em Vila Nova de Famalicão, no dia 19 de abril, a
partir das 9h30. O evento, a que estão associados
vários investigadores do CECS, tem por objetivo
apresentar algumas experiências de colaboração
em rede. O propósito é destacar os principais
desafios e barreiras que surgem na vasta e
complexa teia de relações e interações que
compõem o diaadia dos participantes nessas
mesmas redes. Deste modo, o Seminário pretende
ser um momento de reflexão acerca do “poder” da
Comunicação Humana em contexto organizacional
e interorganizacional, providenciando uma análise critica à crença, por vezes cega, de
que a tecnologia se basta a si própria na construção de contextos comunicativos
adequados. A entrada é livre, mas sujeita a inscrição (ver Mais >)
Mais >

Até 20 de junho
Candidaturas à 4ª edição do Programa Doutoral "Estudos de Comunicação:
Tecnologia, Cultura e Sociedade"
Estão abertas as candidaturas à quarta edição do
Programa Doutoral "Estudos de Comunicação:
Tecnologia, Cultura e Sociedade". São 30 vagas
que incluem a atribuição, de forma competitiva e
através de concurso, de cinco Bolsas de
Doutoramento FCT (três nacionais e duas mistas).
O programa doutoral resulta de uma parceria entre
seis unidades de investigação: CECS – Centro de
Estudos de Comunicação e Sociedade, Instituto de
Ciências Sociais  Universidade do Minho
(instituição coordenadora); CIES – Centro de
Investigação e Estudos de Sociologia, ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa;
LabCom – Laboratório de Comunicação Online, Faculdade de Artes e Letras 
Universidade Da Beira Interior; CIMJ – Centro de Investigação Média e Jornalismo –
Universidade Nova de Lisboa; CECL – Centro de Estudos de Comunicação e
Linguagens – Universidade Nova de Lisboa; CICANT – Centro de Investigação em
Comunicação Aplicada, Cultura e Novas Tecnologias  Universidade Lusófona de
Humanidades e Tecnologia. As candidaturas deverão ser feitas online até ao dia 20 de
junho de 2016.
Mais >

Envio de resumos até 30 de abril
Seminário Internacional e Interdisciplinar "Viver em|a mobilidade: Rumo a Novas
Culturas de Tempo, Espaço e Distância" (1011/11/2016)
Está aberto até 30 de abril de 2016 o prazo para o
envio de resumos para o Seminário Internacional e
Interdisciplinar "Viver em|a mobilidade: Rumo a
Novas Culturas de Tempo, Espaço e Distância",
que se realiza no Instituto de Ciências Sociais, na
Universidade do Minho (Braga), nos dias 10 e 11 de
novembro de 2016. Os resumos das comunicações
devem ser submetidos online, com indicação do
nome e afiliação institucional do autor ou autores, tendo um máximo de 300 palavras e
quatro palavraschave. Tratase de uma organização conjunta do CECSUMInho, do
CIESIUL, do CEPESEUÉvora e do LABCOM.IFPUBI.
Mais >

Realizase no ICS (UMinho), nos dias 13 e 14 de outubro
Congresso de Cibercultura com chamada para comunicações até 22 de maio de
2016
Está aberto desde hoje e até 22 de maio de 2016 o
período para a receção de comunicações a
apresentar no Congresso de Cibercultura: Circum
navegações em redes transculturais de
conhecimento, arquivos e pensamento, que decorrerá no Instituto de Ciências Sociais
da Universidade do Minho, em Braga, entre 13 e 14 de outubro de 2016. Esta reunião
científica decorre de uma parceria entre o Centro de Estudos de Comunicação e
Sociedade (CECS) da Universidade do Minho e o Instituto de Letras e Ciências
Humanas (ILCH) da Universidade do Minho, uma iniciativa que integra as
comemorações dos 40 anos do ILCH.
Mais >

Editorial board do European Journal of Communication reuniu no ICS da UMinho
Teve lugar no dia 11 de março, durante todo o dia,
na sala de atos do ICSUMInho, uma reunião do
editorial board do European Journal of
Communication (EJC). A revista é editada por
Peter Golding (Universidade de Northumbria, Grã
Bretanha), Karin Raeymaeckers (Univerisdade de
Ghent, Bélgica) e Helena Sousa (investigadora do
CECS e presidente do ICS, Universidade do
Minho), e tem a chancela da Sage.
Mais >

Teve lugar em Santigo de Compostela, entre os dias 14 e 17 de março
Quarta ação do 2CNCLab: "Reuniões: 2CNCLab em Espanha"...
A ação iniciouse com uma reunião no dia 14 no Conselho de Cultura Galega, no dia 15

A ação iniciouse com uma reunião no dia 14 no Conselho de Cultura Galega, no dia 15
realizouse uma reunião com investigadores na
Faculdade de Ciências da Comunicação da
Universidade de Santiago de Compostela (FCC
USC), no dia 16 a Fundação Obra Social ABanca
foi a entidade escolhida para uma visita de trabalho
e a ação terminou com uma reunião na FCCUCS
que contou com a presença de responsáveis da
FCCUSC(José Ramon Estevez e Francisco Campos Freire), do ICSUMinho/CECS
(Helena Sousa) e do CECS (Luís Santos e Rita Ribeiro). Com esta ação, que foi
programada em estreita colaboração com o prof. Xosé Lopéz Garcia, procurouse
identificar pontos de contacto que potenciassem a cooperação cultural e científica na
Euroregião GalizaNorte de Portugal.
Mais >
... e no dia 11 de março, na Faculdade de Comunicação da Universidade de Sevilha
Terceira ação do 2CNCLab: "Simpósio: Redes de Cooperação Cultural como
Espaços de Desenvolvimento"
Realizouse no dia 11 de março, a partir das 11h30,
na Faculdade de Comunicação da Universidade de
Sevilha, Espanha, a 3ª ação do 2CNCLab
"Simpósio: Redes de Cooperação Cultural como
Espaços de Desenvolvimento" que foi integrada no
"I Congresso Internacional Comunicación y
pensamiento" que decorreu naquela instituição
entre 9 e 11 de março. A ação do 2CNCLab foi
promovida no âmbito do projeto de investigação de pósdoutoramento de Manuel
Gama, intitulado "Redes de Cooperação Cultural Transnacionais: Portugal europeu,
lusófono e iberoamericano", que está a ser desenvolvido, com o apoio da FCT
(SFRH/BPD/101985/2014), no CECSUMinho (Portugal), com orientação da Professora
Helena Sousa, na FCCUSC (Espanha) e na ECAUSP (Brasil).
Mais >

No quadro das comemorações dos 25 anos da Licenciatura em Ciências da
Comunicação
Perfis profissionais de comunicação em debate na Universidade do Minho
Daniel Deusdado (RTP), Pedro Coelho (SIC), Luísa
Bessa (Casa da Música) e Manuel Pinto
(Universidade do Minho) discutiram os desafios que
as mudanças no campo profissional colocam hoje
ao ensino da comunicação. Moderada pelo
jornalista Carlos Daniel (RTP), esta mesa redonda
foi precedida por uma conferência de Ramón
Salaverría, professor da Universidad de Navarra
(Espanha) e especialista em jornalismo e meios
digitais. Esta iniciativa foi organizada pelo Departamento de Ciências da Comunicação
e pelo Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho, no
âmbito das comemorações dos 25 anos da Licenciatura em Ciências da Comunicação
da UMinho.
Mais >

Realizase de 2 a 9 de maio
Está de volta a "Semana 7 dias com os Média"
Terá lugar de 3 a 9 de maio a quarta edição da
"Semana 7 dias com os Média", operação cuja
organização pertence ao GILMGrupo Informal
sobre Literacia para os Média, a que o CECS está
associado, e que pretende contar com a
colaboração de um vasto leque de organizações, instituições, empresas e cidadãos
que assumem os meios de comunicação social, tradicionais e de nova geração, como
parte integrante do seu diaadia. Tal como em 2015, o desafio é colocado aos mais
diversificados intervenientes da sociedade, como bibliotecas, meios de comunicação
social, escolas de ensino básico e secundário, faculdades, grupos de alunos, centros
de investigação e formação, blogues, redes sociais, associações várias, universidades
de seniores, movimentos, igrejas, autarquias, entre outros.
Mais >

No âmbito do projeto europeu EMel  'EMedia Education Lab'
Formação em Educação para os Média
No âmbito do projeto europeu EMel  'EMedia Education Lab' (projeto assente no
CECS, sob coordenação da investigadora Sara Pereira), estão a ser dinamizados, na
Universidade do Minho, dois cenários de formação: "Compreender o mundo atual" e
"Usos dos media e audiências no ambiente digital". Ambos são destinados a
professores e a professores bibliotecários, sendo que o primeiro decorreu em fevereiro

e março e o segundo está previsto para os meses
de abril e maio.
Mais >

Chamada de trabalhos até 15 de maio
XII Congresso da LUSOCOM | III Congresso da MEDIACOM: Cibercultura,
Regulação Mediática e Cooperação (1921/10/2016, em Cabo Verde)
O XII Congresso da LUSOCOM vai realizarse em
Cabo Verde, de 19 a 21 de outubro de 2016.
Associandose ao III Congresso da MEDIACOM,
este encontro visa reunir os investigadores de
comunicação do espaço lusófono para debater as
oportunidades e os constrangimentos que a cultura mediática contemporânea oferece à
expansão da lusofonia. A submissão de propostas é feita em formulário próprio no site
do evento, até ao próximo dia 15 de maio.
Mais >

No dia 4 de maio, na UMinho
3º Encontro Jovens Investigadores da SOPCOM
 chamada de trabalhos extendida até 7 de abril
O 3º Encontro de Jovens Investigadores de
Ciências da Comunicação, organizado pelo GT de
Jovens Investigadores da SOPCOM, em parceria
com a Revista Comunicando, a que estão
associados vários investigadores do CECS, terá lugar no dia 4 de maio, com o tema
"Vem e traz um problema... de investigação! Os recursos e as soluções teórico
metodológicas", na Universidade do Minho. A chamada de trabalhos extendida até 7 de
abril.
Mais >

Realizase de 7 a 9 de setembro, na UMinho (Braga)
3ª conferência da IRAHSSE: "Teaching time and space in History and Social
Sciences"
Realizase de 7 a 9 de setembro, na UMinho
(Braga), a 3ª conferência da IRAHSSE: "Teaching
time and space in History and Social Sciences", em cuja comissão organizadora estão
associados investigadores do CECS. O evento, que decorrerá sob o tema "Teaching
time and space in History and Social Sciences", é organizado pela International
Research Association for History and Social Sciences Education (IRAHSSE), tem por
objetivo refletir sobre a dimensão epistemológica dos conceitos de tempo e espaço em
história e ciências sociais da educação.
Mais >

No dia 16 de novembro de 2016
Congresso internacional "Redes de Cooperação Cultural Transnacionais: Um
olhar sobre a realidade lusófona"
Realizase no dia 16 de novembro, no Instituto de
Ciências Sociais (UMinhoBraga), o Congresso
internacional "Redes de Cooperação Cultural
Transnacionais: Um olhar sobre a realidade
lusófona". O evento visa promover a reflexão e
intervenção no domínio da gestão de redes
culturais, nomeadamente no que concerne a
aspetos relacionados com as Políticas Culturais, a Cooperação Cultural, a
Comunicação Intercultural, a Comunicação Estratégica e Organizacional a Capacitação
dos profissionais do setor cultural e criativo e a Mobilidade e Internacionalização.
Mais >

Editado por Carla Cerqueira, Rosa Cabecinhas e Sara I. Magalhães
eBook "Gender in focus: (new) trends in media"
Está disponível em acesso livre o eBook "Gender in focus: (new) trends in media",
editado por Carla Cerqueira, Rosa Cabecinhas e Sara I. Magalhães, com a chancela do
CECS/UMinho. A obra reflete algumas intervenções no quadro de uma conferência
homónima que se realizou na Universidade do Minho, no quadro do CECS/FCT, em
junho de 2014, com cerca de 100 participantes oriundos de 22 países diferentes, e que
decorreu de um projeto de investigação "Gender in focus: social representations in

Portuguese generalist newsmagazines".
Mais >

Editado por Ana Maria Costa e Silva, Maria de Lurdes Carvalho e Lia Raquel Oliveira
eBook "Sustentabilidade da Mediação Social: processos e práticas"
Está disponível em acesso livre o eBook
"Sustentabilidade da Mediação Social: processos e
práticas", editado por Ana Maria Costa e Silva,
Maria de Lurdes Carvalho e Lia Raquel Oliveira,
com a chancela do CECS/UMinho. A obra reflete a
temática da mediação social no quadro do
programa europeu 'ArlekinFormação em Mediação
para a Inclusão Social através da mobilidade
europeia (20132016)', coordenado em Portugal pela
investigadora Ana Maria Silva (CECS).
Mais >

Depósitos mensais do CECS no RepositoriUM
Pode encontrar nesta seção da newsletter as
ligações do resumo mensal dos depósitos do
Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade
(CECS) no RepositoriUM.
Mais >

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: Anabela
Carvalho, Carla Cerqueira, Evandro Oliveira, Helena Sousa, Inês Amaral, Isabel dos
Guimarães Sá, Jorge Palinhos, Lurdes Macedo, Madalena Oliveira, Moisés de Lemos
Martins, Moisés Límia e Paula Lopes, .
Mais >

Revistas de Acesso Livre

Mais >

Ficha Técnica:
Diretor: Moisés de Lemos Martins
Diretoresadjuntos: Luís António Santos e Rita Ribeiro
Editorexecutivo: Vítor de Sousa
Colaboram neste número: Alberto Sá, Emília Araújo, Fábio Ribeiro, Helena Sousa,
Manuel Gama, Manuel Pinto, Mariana Lameiras, Ricardina Magalhães, Rita Ribeiro,
Sara Pereira e Sandra Oliveira.

Sara Pereira e Sandra Oliveira.
Financiado pelo COMPETE: POCI010145FEDER007560 e FCT  Fundação para a
Ciência e Tecnologia, no âmbito do projeto: UID/CCI/00736/2013.
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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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Direção do CECS reuniu com Janet Wasko
A direção do CECS reuniu, no passado dia 12 de março (10h00), na sala de atos
do ICS, com Janet Wasko, membro da Comissão Externa Permanente de
Aconselhamento Científico do CECS, e presidente da IAMCR.
Este encontro destinouse a colocar a par aquela responsável das atividade do
CECS, nomeadamente colocandoa a par do desenvolvimento do seu projeto
estratégico, trocando impressões sobre eventuais caminhos a seguir no atual
quadro da investigação internacional, nomeadamente no que concerne a
eventuais parcerias com a comunicada científica dos Estados Unidos da
América.
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Madalena Oliveira reeleita como chair da secção de rádio da ECREA

Anabela Carvalho apresentou palestra na Annenberg School for Communication

Professora Helena Sousa discursou no Parlamento Europeu
Ana Melo eleita vicechair da "Participatory Communication Research Section" da IAMCR
Revista 'Comunicação e Sociedade' sobe nos índices MIAR e CIRC
Helena Sousa eleita para o International Council da IAMCR
Investigadora Luísa Magalhães vence concurso da SOPCOM para publicação de livro
Faleceu o Professor José Manuel Paquete de Oliveira
Revista "Comunicação e Sociedade" indexada na ERIH PLUS
Revista "Comunicação e Sociedade" disponível no CEDAL
Revista Comunicando – Volume 5, Número 2 – Convite para a submissão de trabalhos
I Seminário de História da Comunicação do GT de História da Comunicação da SOPCOM
3ª conferência da IRAHSSE: "Teaching time and space in History and Social Sciences"
Professora Zara PintoCoelho é a nova coordenadora do Grupo de Investigação em Estudos
Culturais

Professora Helena Sousa reeleita presidente do ICS
Professor Moisés Martins distinguido com o Prémio de Mérito Científico da UMinho
Revista “Comunicação e Sociedade” passa a integrar mais duas bases de dados
internacionais
Professora Helena Sousa selecionada para o Council of Europe Committee of Experts on media
pluralism and transparency of media ownership
Listas encabeçadas pela Professora Helena Sousa vencem eleições para o ICS
Investigadoras do CECS coordenam nove dos 16 Grupos de Trabalho da SOPCOM
Trabalhos de alunos de Ciências da Comunicação distinguidos no 13º Bragacine
CECS integra protocolo de cooperação interinstitucional com vista à promoção da Festa da
Bugiada e Mouriscada de Sobrado
Revista "Comunicação e Sociedade" já está disponível na DOAJ
Revista Comunicação e Sociedade integra portal RCAAP
Madalena Oliveira (CECS) eleita vicepresidente da SOPCOM
Gisela Gonçalves nomeada Provedora dos Estudantes do Doutoramento em Estudos de
Comunicação FCT
Anabela Carvalho apresentou palestra na Real Academia das Ciências da Suécia
Helena Sousa integra nova task force da ECREA
Moisés L. Martins reeleito para novo mandato à frente do CECS
CECS em destaque no vídeo "Ciência na UMinho" apresentado nas comemorações do 41º
aniversário da UMinho
CECS é um centro de investigação de excelência
Gigante asiático vai usar tecnologia do engageLab nos seus produtos
CECS produz documentários para a CIMAVE

1

CECS toma posição sobre o SPTV: "Por um Serviço Público de Média independente, avaliado e
de qualidade"

Professora Helena Sousa reeleita presidente do ICS
Conselho do Instituto de 2 de março elegeu, por unanimidade, a
Professora Helena Sousa para mais um mandato à frente do ICS .
O Conselho do Instituto de Ciências Sociais, reunido no dia 2 de março, elegeu
por unanimidade a Professora Helena Sousa para mais um mandato à frente do
ICS. A candidata obteve 14 votos.
Vários elementos do CECS compõem o órgão, na sequência das eleições
realizadas no dia 9 de dezembro, numa lista liderada pela investigadora Helena
Sousa. No dia 3 de fevereiro, numa cerimónia na sala de atos do ICS, o reitor da
UMinho, António Cunha, presidiu à tomada de posse dos novos elementos.
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QUERO RECEBER INFORMAÇÕES SOBRE O CURSO (HTTP://APPS.GRUPOLUSOFONA.PT/DEMONSTRACAO_INTERESSE/F?
P=130:2:::::P2_CD_INSTANCIA_INSTITUIC,P2_GRAU,P2_CD_CURSO:103,5,1817)

O programa de Doutoramento em Estudos de Comunicação: Tecnologia, Cultura e Sociedade é um Doutoramento FCT, o que signi�ca que através deste
programa: "A FCT pretende contribuir para formar a próxima geração de investigadores e docentes altamente quali�cados, através do apoio a Programas de
Doutoramento competitivos a nível internacional." A excelência do grau é reconhecida pela concessão, em simultâneo, do diploma por quatro instituições de
Ensino Superior Português
Os candidatos admitidos ao Doutoramento em Estudos de Comunicação podem candidatar-se a uma Bolsa de Estudo para Doutoramento FCT. Serão
atribuidas um total de 5 Bolsas de Doutoramento FCT (três nacionais e duas mistas), de forma competitiva entre os candidatos admitidos ao programa.
Apenas os candidatos admitidos e inscritos poderão concorrer a uma das cinco bolsas de Doutoramento FCT. As candidaturas às Bolsas de estudo FCT
decorrem entre os dias 12 e 27 de setembro.

Período de Candidatura ao Programa Doutoral - terceira fase
Candidaturas abertas em permanência de 25 de julho a 01 de setembro de 2016

Divulgação dos Resultados de Admissão ao Programa Doutoral - terceira fase
06 de setembro de 2016
NB: Os candidatos aprovados serão ordenados em lista �nal a partir da qual serão preenchidas as vagas e colmatadas possíveis desistências.

Inscrições no Programa Doutoral - terceira fase:
07 a 09 de setembro de 2016
Edital 2016-17 - Candidaturas à 4ª edição do Programa Doutoral

DOWNLOAD (/MEDIA/EDITAL-FCT-2016-17-3FASE.PDF)

Apresentação do Curso
O Doutoramento em Estudos de Comunicação: Tecnologia, Cultura e Sociedade é um Doutoramento FCT, o que signi�ca que através deste programa: "A FCT
pretende contribuir para formar a próxima geração de investigadores e docentes altamente quali�cados, através do apoio a Programas de Doutoramento
competitivos a nível internacional."
A excelência do grau é reconhecida pela concessão, em simultâneo, do diploma por por quatro instituições de Ensino Superior, a saber:
- ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa;
- Universidade do Minho;
- Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias e
- Universidade da Beira Interior.

Este doutoramento contempla, ainda, um subsídio de deslocação para que a distância não seja um problema e os alunos se possam deslocar de todos os pontos
do país para participar nas aulas.
O Doutoramento FCT em Estudos de Comunicação: Tecnologia, Cultura e Sociedade resulta de uma parceria de seis unidades de investigação nacionai, que se
constituem enquanto entidades Instituidoras:
- Centro de Investigação: CECS - Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade, Instituto de Ciências Sociais - Universidade do Minho;
- Centro de Investigação: CIES - Centro de Investigação e Estudos de Sociologia, ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa;
- LabCom - Laboratório de Comunicação Online, Universidade Da Beira Interior - Faculdade de Artes e Letras;
- Centro de Investigação: CIMJ - Centro de Investigação Média e Jornalismo;
- CECL - Centro de Estudos de Comunicação e Linguagens;
- CICANT - Centro de Investigação em Comunicação Aplicada, Cultura e Novas Tecnologias, Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologia.

Despacho do curso
Despacho n.º 3951/2014, de 13 de março

Estado de acreditação pela A3ES
Acreditado

Deliberação da A3ES (http://www.a3es.pt/pt/resultados-acreditacao/estudos-de-comunicacao-tecnologia-cultura-e-sociedade)

Grau ou Diploma conferido | Duração | ECTS
Doutor |8 Semestres |240 ECTS

Secretariado
 Fernando Catarino (mailto:fernando.catarino@ulusofona.pt)

Condições de Ingresso
Podem candidatar-se:
- Os titulares de grau de licenciatura ou de mestrado em alguma área de ciências sociais e humanas;
- Os titulares de um grau académico superior estrangeiro, conferido na sequência do 1º ou 2º ciclo de estudos, organizado de acordo com os princípios de
Bolonha por um Estado aderente;
- Os titulares de um grau académico superior estrangeiro que seja reconhecido pela Comissão Diretiva do programa como satisfazendo os objetivos do grau de
licenciado ou de mestrado numa área de ciências sociais;
- Os candidatos que, não sendo licenciados, apresentem um curriculum cientí�co ou pro�ssional que seja reconhecido pela Comissão Diretiva como atestando a
capacidade para a realização deste programa doutoral.

Requisitos de Graduação
Ter concluido um total de 240 ECTS

Destinatários
O Doutoramento FCT em Estudos de Comunicação: Tecnologia, Cultura e Sociedade é especialmente dirigido a estudantes com formação em ciências da
comunicação ou, não sendo o caso, a estudantes com formação num outro ramo das ciências sociais e humanas. São destinatários do curso:
- Graduados em alguma área de ciências sociais e humanas, tanto investigadores em início de carreira como pro�ssionais, com formação académica em ciências
da comunicação, história, sociologia, geogra�a, �loso�a, antropologia, arqueologia, etnogra�a, economia, psicologia, arte e estudos culturais, entre outras;
- Pro�ssionais seniores, que procurem um complemento para o seu conhecimento pragmático;

- Pro�ssionais que pretendam investigar sobre os seus próprios contextos pro�ssionais e estreitar a relação entre os campos pro�ssional e académico;
- Estudantes estrangeiros que procurem a internacionalização dos seus currículos.
- Investigadores e/ou docentes das áreas de comunicação e cultura.
- Antigos alunos das Universidades e Centros de Investigação parceiros.
- Candidatos de anteriores edições do doutoramento.
- Público com formação ao nível do 2º Ciclo em áreas a�ns com interesse em desenvolver investigação e conhecimento nas áreas especí�cas abrangidas pelo
Programa Doutoral.

Investigação
Este programa enquadra-se num amplo espectro de atividades de desenvolvimento e extensão cientí�ca promovidas pelas unidades de investigação.

Os seis centros implicados neste consórcio coordenam nuns casos e colaboram noutros há vários anos com outros programas de formação avançada, tanto ao
nível de mestrado como ao nível de doutoramento.

Por outro lado, todos promovem regularmente ações de formação de curta duração, workshops temáticos e seminários destinados a servir a comunidade e a
melhorar as quali�cações de pessoas já envolvidas numa carreira pro�ssional ou cientí�ca.

Têm estas atividades a preocupação principal de corresponder às necessidades do mercado sobretudo no que concerne à atualização de conhecimentos e à
progressão de quadros pro�ssionais nas diversas áreas das ciências sociais. Por outro lado, os promotores deste programa têm sido também particularmente
ativos no desenvolvimento de projetos de investigação que respondem a solicitações de instituições públicas.

Áreas Cientí諳�cas
Informação e jornalismo

Ligações
Para saber mais sobre o curso aceda à página o�cial do programa: (http://www.lasics.uminho.pt/estudosdecomunicacao/?page_id=28)

Plano de Estudos

Despacho n.º 3951/2014, de 13 de março

1.º Ano/ Tronco comum

Semestre

ECTS

Comunicação e Cultura (/doutoramentos/estudos-de-comunicacao-tecnologia-cultura-e-sociedade/comunicacao-e-cultura/ULHT181715205)

1º
Semestre

10

Média e Sociedade (/doutoramentos/estudos-de-comunicacao-tecnologia-cultura-e-sociedade/media-e-sociedade/ULHT1817-15206)

1º
Semestre

10

Metodologias de Investigação (/doutoramentos/estudos-de-comunicacao-tecnologia-cultura-e-sociedade/metodologias-deinvestigacao/ULHT1817-7351)

1º
Semestre

10

Laboratório de Investigação (/doutoramentos/estudos-de-comunicacao-tecnologia-cultura-e-sociedade/laboratorio-deinvestigacao/ULHT1817-15207)

2º
Semestre

15

Seminário de Investigação (/doutoramentos/estudos-de-comunicacao-tecnologia-cultura-e-sociedade/seminario-deinvestigacao/ULHT1817-2723)

2º
Semestre

15

2.º Ano/ Tronco comum

Semestre

ECTS

Tese (2ºano) (/doutoramentos/estudos-de-comunicacao-tecnologia-cultura-e-sociedade/tese/ULHT1817-9334)

Anual

60

3.º Ano/ Tronco comum

Semestre

ECTS

Tese (3ºano) (/doutoramentos/estudos-de-comunicacao-tecnologia-cultura-e-sociedade/tese/ULHT1817-9335)

Anual

60

4.º Ano/ Tronco comum

Semestre

ECTS

Tese (4º ano) (/doutoramentos/estudos-de-comunicacao-tecnologia-cultura-e-sociedade/tese/ULHT1817-15208)

Anual

60
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APELO A COMUNICAÇÕES
Seminário Internacional e Interdisciplinar
10 e 11 de novembro 2016

Instituto de Ciências Sociais
Universidade do Minho, Braga

Viver em|a mobilidade: Rumo a
Novas Culturas de Tempo, Espaço e
Distância

Objetivos
Este seminário internacional e interdisciplinar tem como objetivo debater reflexões e resultados
da investigação realizada sobre cultura, mobilidade, tempo e espaço.
A mobilidade de pessoas e coisas tornou-se tão importante nas últimas décadas que alguns
autores, como Urry, Sheller e Cresswell, a propuseram como um paradigma teórico e
epistemológico adequado para compreender a sociedade globalizada. Entre outros, a evolução
dos transportes, nomeadamente do automóvel e do avião, amplificou profundamente as
configurações das mobilidades, alimentando a transformação dos modos de vida das
populações, especialmente em espaços urbanos e metropolitanos.
As tecnologias de informação e comunicação também têm impulsionado efeitos
transformadores semelhantes facilitando o surgimento de novos usos e atribuições de tempo e
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Reunião do editorial board do European Journal of
Communication
Teve lugar nio dia 11 de março, durante todo o dia, na sala de atos do ICS
UMInho, uma reunião do editorial board do European Journal of Communication
(EJC).
A revista é editada por Peter Golding (Universidade de Northumbria, Grã
Bretanha), Karin Raeymaeckers (Univerisdade de Ghent, Bélgica) e Helena
Sousa (investigadora do CECS e presidente do ICS, Universidade do Minho), e
tem a chancela da Sage.
Nesta reunião participaram, para além dos editores da publicação, Mike
Pickering, Lauren Ashby, Nuria Almiron, Klaus Bruhn Jensen, Ullumaja Kivikuru,
Philippe Maarek, Ursula MaierRabler, Paulo Mancini, Gianpietro Mazzaleni,
Janet Wasko, Konca Yumlu, e John Downey.

Imprimir

— Início
— Ensino
— Investigação
— Departamento

Partilhar

1

2

3

Voltar

Departamento de
Ciências da Comunicação

Centro de Estudos
de Comunicação e Sociedade

Instituto de
Ciências Sociais

Universidade do Minho
Campus de Gualtar
4710057 Braga  Portugal

Universidade do Minho
Campus de Gualtar
4710057 Braga  Portugal

Universidade do Minho
Campus de Gualtar
4710057 Braga  Portugal

T + 351 253 60 42 14
F + 351 253 60 46 97
E seccicom@ics.uminho.pt
W www.comunicacao.uminho.pt

T + 351 253 60 46 95
F + 351 253 60 46 97
E cecs@ics.uminho.pt
W www.comunicacao.uminho.pt/cecs/

T + 351 253 60 42 80
F + 351 253 60 46 97
E sec@ics.uminho.pt
W www.ics.uminho.pt

© Universidade do Minho,
Todos os direitos reservados
Apoio do projecto LASICS (FCT)

Início | Ensino | Investigação
| Departamento

Ciências da Comunicação

PT / EN

Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade

Sobre o CECS
Grupos de Investigação
Investigadores
Investigadores Visitantes
Observatórios
Laboratórios
Projetos

Home

Eventos

2016

Publicações
Patentes

Voltar

Parcerias
Internacionalização
PósGraduações
Destaques
Eventos
Comissão Externa
Permanente de
Aconselhamento Científico
(CEPAC)
Newsletter
Clipping

4ª ação do 2CNCLab "Reuniões: 2CNCLab em Espanha"
A ação iniciouse com uma reunião no dia 14 no Conselho de Cultura Galega, no
dia 15 realizouse uma reunião com investigadores na Faculdade de Ciências da
Comunicação da Universidade de Santiago de Compostela (FCCUSC), no dia
16 a Fundação Obra Social ABanca foi a entidade escolhida para uma visita de
trabalho e a ação terminou com uma reunião na FCCUCS que contou com a
presença de responsáveis da FCCUSC(José Ramon Estevez e Francisco
Campos Freire), do ICSUM/CECS (Helena Sousa) e do CECS (Luís Santos e
Rita Ribeiro).

Revistas Open Access
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RepositoriUM
Semana do Acesso Aberto
2015
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Com esta ação, que foi programada em estreita colaboração com o prof. Xosé
Lopéz Garcia, procurouse identificar pontos de contacto que potenciassem a
cooperação cultural e científica na Euroregião GalizaNorte de Portugal.
O2CNCLab está a ser promovido no âmbito do projeto de investigação de pós
doutoramento de Manuel Gama, intitulado "Redes de Cooperação Cultural
Transnacionais: Portugal europeu, lusófono e iberoamericano", que está a ser
desenvolvido, com o apoio da FCT (SFRH/BPD/101985/2014), no CECSUMinho
(Portugal), com orientação da Professora Helena Sousa, na FCCUSC
(Espanha) e na ECAUSP (Brasil).
Mais informações: https://culturalcooperationnetworks.wordpress.com/4th
actiondecembersantiagodecompostelaspain/
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3ª ação do 2CNCLab "Simpósio: Redes de Cooperação
Cultural como Espaços de Desenvolvimento"
No dia 11 de março, na Faculdade de Comunicação da Universidade de Sevilha
(Espanha)
3ª ação do 2CNCLab "Simpósio: Redes de Cooperação Cultural como Espaços
de Desenvolvimento"
Realizouse no dia 11 de março, a partir das 11h30, na Faculdade de
Comunicação da Universidade de Sevilha, Espanha, a 3ª ação do 2CNCLab
"Simpósio: Redes de Cooperação Cultural como Espaços de Desenvolvimento"
que foi integrada no "I Congresso Internacional Comunicación y pensamiento"
que decorreu naquela instituição entre 9 e 11 de março. A ação do 2CNCLab foi
promovida no âmbito do projeto de investigação de pósdoutoramento de Manuel
Gama, intitulado "Redes de Cooperação Cultural Transnacionais: Portugal
europeu, lusófono e iberoamericano", que está a ser desenvolvido, com o apoio
da FCT (SFRH/BPD/101985/2014), no CECSUMinho (Portugal), com orientação
da Professora Helena Sousa, na FCCUSC (Espanha) e na ECAUSP (Brasil).

1

2

3

O Congresso pretendeu reunir em Sevilha investigadores de diversos contextos,
com especial enfoque à iberoamérica, que estejam a trabalhar sobre temas
relacionados com a comunicação vinculados ao desenvolvimento social. Com o
8º Simpósio  a 3ª Ação do 2CNCLab  pretendeuse debater as Redes de
Cooperação Cultural como Espaços de Desenvolvimento, das propostas que
foram enviadas selecionámos seis contributos, que não sendo óbvios, se
consideraram substantivos para a reflexão e intervenção nas redes de
cooperação cultural.
Mais informações: https://culturalcooperationnetworks.wordpress.com/3rd
actionmarchsevillaspain/
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Perfis profissionais de comunicação em debate na
Universidade do Minho
Daniel Deusdado (RTP), Pedro Coelho (SIC), Luísa Bessa (Casa da Música) e
Manuel Pinto (Universidade do Minho) discutiram os desafios que as mudanças
no campo profissional colocam hoje ao ensino da comunicação. Moderada pelo
jornalista Carlos Daniel (RTP), esta mesa redonda foi precedida por uma
conferência de Ramón Salaverría, professor da Universidad de Navarra
(Espanha) e especialista em jornalismo e meios digitais.
O campo profissional da Comunicação está em permanente transformação. A
imparável evolução das tecnologias de informação e de comunicação sugere a
necessidade de uma redefinição constante de atividades como o jornalismo, as
relações públicas, a comunicação estratégica e a publicidade, a produção e
realização audiovisual e multimédia. A atualização das ferramentas de produção
traduzse também numa renovação das próprias práticas de atuação a que o
ensino universitário da Comunicação não pode ser indiferente. Que
competências devem ter hoje os graduados em Comunicação? Que requisitos
para uma formação ajustada aos desafios do exercício profissional?
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8

Ramón Salaverría, da Universidad de Navarra (Espanha), aprofundoi o sentido
destas questões numa conferência sobre as implicações da digitalização da
comunicação. Numa mesa redonda moderada pelo jornalista Carlos Daniel,
quatro convidados continuaram este debate na perspetiva do jornalismo, das
relações públicas/comunicação estratégica/publicidade e da produção de
conteúdos audiovisuais e multimédia. Participaram nesta sessão Pedro Coelho,
jornalista da SIC e professor da Universidade Nova de Lisboa, Luísa Bessa,
responsável pelas relações institucionais da Casa da Música, Daniel Deusdado,
diretor da RTP 1 e da RTP 3, e Manuel Pinto, professor da Universidade do
Minho.
Agendada para a tarde de 2 de março, esta iniciativa foi organizada pelo
Departamento de Ciências da Comunicação e pelo Centro de Estudos de
Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho, no âmbito das
comemorações dos 25 anos da Licenciatura em Ciências da Comunicação da
UMinho.
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Apresentação
Está de volta a Operação SETE DIAS COM OS MEDIA!
De 3 a 9 de maio de 2016 terá lugar a quarta edição desta operação que, esperamos, irá de novo contar com a colaboração de um vasto
leque de organizações, ins꿷tuições, empresas e cidadãos que veem os meios de comunicação social, tradicionais e de nova geração, como
parte integrante do seu dia‐a‐dia.
Tal como em 2015, o desaﬁo é colocado aos mais diversiﬁcados intervenientes da sociedade, como bibliotecas, meios de comunicação
social, escolas de ensino básico e secundário, faculdades, grupos de alunos, centros de inves꿷gação e formação, blogues, redes sociais,
associações várias, universidades de seniores, movimentos, igrejas, autarquias, entre outros.
Numa era em que, apoiados nas tecnologias de informação e comunicação, cada vez mais cidadãos acedem à palavra e à voz no espaço
público, as questões da liberdade – e da consequente responsabilidade – colocam‐se ainda com mais premência, como desaﬁo à
qualidade da vida pública, na sociedade global. Daí o início da Operação SETE DIAS COM OS MEDIA a 3 de maio, DIA MUNDIAL DA
LIBERDADE DE IMPRENSA
Eis alguns dos muitos tópicos que poderão estar na base de inicia꿷vas e projetos a desenvolver por quem se quiser associar: o modo
como os media inﬂuenciam e até conﬁguram a vida quo꿷diana e a cultura; as disparidades de recursos para fazer frente e 꿷rar par꿷do
das oportunidades e contornar os riscos dos velhos e novos media; os desaﬁos que hoje se colocam à liberdade de expressão e de
publicação, com as novas e soﬁs꿷cadas formas de controlo e de vigilância; as responsabilidades da cidadania perante a comunicação
mediá꿷ca.
O convite a integrar o projeto não implica a obrigatoriedade de desenvolver a꿷vidades em todos os dias do período indicado. Cada
en꿷dade par꿷cipará de acordo com os recursos humanos e materiais de que dispõe.
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Preencha o formulário disponível em REGISTO indicando a a꿷vidade que pretende organizar.
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oBJETIVOS PRINCIPAIS
O Projeto Europeu e-MEL pretende:
• Mapear as competências de literacia para os media

dos professores, para identificar necessidades e
soluções;

CONSÓRCIO e-M EL
Média Animation asbl (BE)
Coordenadora do projeto
www.media-animation.be

• Implementar uma metodologia participativa cen-

Institut des Hautes Études
de Communications Sociales
IHECS (BE)
www.ihecs.be

• Desenvolver métodos e cenários inovadores de

Tampereen Yliopisto – UTA (FIN)
www.uta.fi

• Criar um ambiente online (e-lab) para formadores

Centre de Liaison de
l’Enseignement et des Médias
d’Information – CLEMI (FR)
www.clemi.org

trada nos utilizadores, envolvendo a formação de
professores ao longo de todo o processo;
formação que permitam aos professores o desenvolvimento de competências de literacia mediática;
em literacia para os media, tendo em vista implementar e experimentar estratégias de formação
inovadoras;

• Disponibilizar um ambiente online como um re-

curso educativo aberto, que permita a qualquer
formador explorá-lo e enriquecê-lo com as suas
práticas pedagógicas em literacia mediática;

um laboratório online para o
desenvolvimento de competências de
literacia mediática de professores em
serviço e em formação inicial.

Università degli Studi
Firenze – UNIFI (IT)
www.unifi.it
Universidade do Minho (PT)
www.uminho.pt

• Ampliar o impacto do projeto através de uma

ampla disseminação deste ambiente online em
literacia mediática.

e-Media Education Lab:

UCL – Institute of Education (UK)
www.ioe.ac.uk

Um Projeto Europeu
cofinanciado pela UE para
desenvolver um centro de recursos
online inovador para formar
professores em Educação para os
Media.
www.e-mediaeducationlab.eu

Projeto Europeu cofinanciado
pela União Europeia no quadro
do programa Erasmus +

VISaO GERAL DO PROJETO
A Educação para os Media tornou-se uma competência-chave na sociedade atual, pretendendo
desenvolver a consciência crítica em relação aos
media, bem como a criatividade dos jovens. A implementação desta área no ensino obrigatório é muito
diferente entre os países, os sistemas de ensino e
os agrupamentos de escola.
Em parte, esta situação explica-se pela falta de
suporte e de formação de professores em literacia
para os media..
É por este motivo que o projeto e-Media Education
Lab (e-Mel) pretende desenvolver estratégias inovadoras de formação para professores, ao nível da
formação contínua e inicial.
Numa primeira fase, este projeto consiste num
laboratório europeu de experimentação e colaboração (e-lab). Após a sua finalização e avaliação,
constituir-se-á como um centro de recursos e um
espaço metodológico, aberto a todos, com o objetivo
de desenvolver e de reforçar as competências de
literacia mediática dos professores.

PARA PARTICIPAR NESTE PROJETO
É educador ou professor do ensino básico ou secundário? Então é o público-alvo deste projeto!
Mais de 120 atuais ou futuros professores vão experimentar este laboratório online de educação
para os media através da participação num dos 20
cenários de formação desenvolvidos nos países
parceiros do projeto.
CENÁRIOS DE FORMAÇÃO EM PORTUGAL
CENÁRIO DE FORMAÇÃO 1
Tema: Compreender o mundo atual
Objetivos: Compreender os bastidores das notícias
sobre o mundo atual; enriquecer a prática pedagógica
apoiados na atualidade; enriquecer a qualidade dos
meios de comunicação escolares.
Público-alvo: Educadores e professores do ensino
básico.
Duração: 25h (6h presenciais e restantes online)

Contacto
Anne-Claire Orban
Coordenadora europeia do projeto
Média Animation asbl
ac.orban@media-animation.be
Sara Pereira
Coordenadora nacional do projeto
Universidade do Minho - CECS
sarapereira@ics.uminho.pt

www.e-mel.org
www.e-mediaeducationlab.eu
#emelproject

CENÁRIO DE FORMAÇÃO 2
Tema: Usos dos media e audiências no ambiente digital
Objetivos: Analisar a relação das audiências com
os media; compreender o acesso e usos dos media,
em especial das gerações mais jovens; aprofundar
aos novos media, especialmente as redes sociais.
Público-alvo: Professores do 3º ciclo e do secundário
Duração: 25h (6h presenciais e restantes online)
Manifestação de interesse para:

e-mel@ics.uminho.pt

Os conteúdos desta publicação são
da inteira responsabilidade de Média
Animation, Bélgica, e da Universidade
do Minho, e não podem, de modo
algum, ser tomados como refletindo
as perspetivas da Comissão Europeia

CALENDÁRIO DA FORMAÇÃO NO ÂMBITO DO PROJETO EUROPEU E-MEL
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CENÁRIO DE FORMAÇÃO 1 (25h): Compreender o mundo atual
CENÁRIO DE FORMAÇÃO 2 (25h): Usos dos media e audiências no ambiente digital

INFORMAÇÕES
ÚTEIS:

(1) As sessões presenciais ocorrem na Universidade do Minho, no Campus de Gualtar, em Braga. O projeto suporta as despesas de deslocação dos professores.
(2) Cada Cenário de Formação admite a inscrição de 15 professores, no máximo. A inscrição deve ser feita até finais de dezembro através do link: http://goo.gl/forms/6cX28yIOAD
(3) Será emitido um certificado de participação menionando a colaboração no âmbito do Projeto Europeu E-Mel.
(4) Esta formação será submetida para acreditação pelo Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua (CCPFC). Os professores inscritos serão informados da decisão assim que esta for comunicada pelo CCPFC.
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NOVO PRAZO DE ENVIO DO TEXTO COMPLETO

 November 27, 2016 |

 Lusocom 2016 |

Foi alargado até ao dia 31 de janeiro de 2017 o prazo de submissão do texto integral das comunicações apresentadas no
congresso. Os artigos devem seguir as normas indicadas no site do evento,
em http://www.lusocom2016.org/comunicacoes/texto-completo, e podem ser enviados através do formulário
disponibilizado no nal da página desta ligação ou por email para info@lusocom2016.org.
Integrarão o livro apenas os textos completos das comunicações apresentadas no congresso (ou seja, se uma
comunicação aprovada não foi apresentada por ausência do(s) autor(es) no evento, o respetivo texto não será incluído
nas atas / anais). A comissão organizadora reserva-se ainda o direito de rejeitar textos completos que não respeitem as
normas orientadoras ou que não cumpram os requisitos próprios do trabalho académico.

TEMPO QUENTE NA CIDADE DA PRAIA
 October 15, 2016 |

 Lusocom 2016 |

O tempo vai estar quente na Cidade da Praia. As temperaturas vão
oscilar entre 23 graus (mínima) e 30 graus (máxima). Não se prevê
chuva, embora o céu possa estar parcialmente nublado.
Em Cabo Verde são menos duas horas que em Portugal, menos três que
em Espanha e mais uma que no Brasil (que entra esta semana no
horário de Verão).

PROGRAMA CIENTÍFICO

 September 23, 2016 |

 Lusocom 2016 |

Já está publicado o programa detalhado das sessões dos grupos de trabalho, que pode ser consultado de dois modos: por
grupo de trabalho ou por bloco horário. Ao todo, serão apresentadas 118 comunicações, que se distribuem por 27
sessões.

MORREU EX-PRESIDENTE DA LUSOCOM

 June 14, 2016 |

 Lusocom 2016 |

A presidente da Lusocom, Margarita Ledo-Andión, e a comissão organizadora do XII Congresso da Lusocom // III
Congresso da Mediacom manifestam profundo pesar pela morte de José
Manuel Paquete de Oliveira, que foi presidente da federação lusófona
entre 2002 e 2006. Professor aposentado do ISCTE-IUL, Paquete de
Oliveira foi um dos pioneiros das Ciências da Comunicação em Portugal e
um empreendedor da comunidade lusófona. Foi ainda o primeiro Provedor
do Telespectador em Portugal e foi até à véspera da sua morte Provedor
dos Leitores do jornal Público.

TAXA DE APROVAÇÃO RONDOU OS 90%

 June 3, 2016 |

 Lusocom 2016 |

Está praticamente concluído o processo de avaliação das propostas de comunicação. Todos os autores foram já
noti cados. Apenas um grupo muito pequeno de 10 propostas aguarda ainda a decisão nal por terem sido
reencaminhadas para outros grupos de trabalho, estando por isso em fase de reavaliação.

CHAMADA DE TRABALHOS ENCERRADA

 May 22, 2016 |

 Lusocom 2016 |

Encerrou no dia 20 de maio o período de submissão de propostas para o XII Congresso da Lusocom / III Congresso da
Mediacom. Foram recebidas 226 submissões. Os grupos de trabalho de Jornalismo, de Comunicação Organizacional e de
Estudos Culturais e de Género foram os que registaram mais propostas. O Brasil é o país que regista o maior número de
submissões (56%), seguindo-se Portugal, Cabo Verde, Galiza, Itália e Equador.

MENSAGEM DA PRESIDENTE DA LUSOCOM

 March 12, 2016 |

 Lusocom 2016 |

O congresso da Lusocom realiza-se pela segunda vez num país africano. O
desejo de alargar a atividade da federação aos países africanos é antigo, mas
só agora voltou a proporcionar-se esta oportunidade, quase 14 anos depois do
congresso realizado em Maputo em 2002. Com a criação da Mediacom – a
Associação Cabo-verdiana de Ciências da Comunicação, alargaram-se as
condições que permitem que este evento possa voltar a acontecer fora do
triângulo Portugal-Brasil-Galiza.
A direção da Lusocom faz, por isso, votos de que este encontro, que se associa
ao III Mediacom, seja um marco para a abertura de horizontes de cooperação
e solidariedade no espaço lusófono. Que os investigadores das Ciências da
Comunicação possam participar em grande número e assim contribuir para a construção de uma sólida
comunidade de investigação de Língua Portuguesa.

Margarita Ledo-Andión , Presidente da Lusocom

ORGANIZAÇÃO

CONTACTO

Lusocom e Mediacom

info@lusocom2016.org
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Apresentação

“Vem e traz um problema… de investigação!
Os recursos e as soluções teórico-metodológicas.”

O 3.º Encontro de Jovens Investigadores de Ciências da Comunicação, organizado pelo
GT de Jovens Investigadores da SOPCOM, em parceria com a Revista Comunicando, terá
lugar no dia 4 de maio de 2016, com o tema “Vem e traz um problema… de investigação!
Os recursos e as soluções teóricometodológicas”, na Universidade do Minho.
Neste encontro pretendese reunir um conjunto de contribuições na área das Ciências da
Comunicação, que versem as suas reflexões sobre os problemas de um processo de
investigação, desde a criação da problemática à discussão dos resultados. No fundo, pretende
se que a investigação em curso seja problematizada e refletida, discutindo questões teóricas
e/ou metodológicas da investigação, ou refletindo sobre os recursos teóricos como forma de
ultrapassar obstáculos metodológicos.
Além disso, este Encontro pretende criar sinergias entre os jovens investigadores
(investigadores de mestrado, de doutoramento, de pósdoutoramento e/ou em projetos de
investigação), a partir da partilha de experiências dos processos de investigação, e ainda
fomentar momentos formativos com investigadores séniores.
Os artigos resultantes das comunicações realizadas no 3.º Encontro de Jovens Investigadores de Ciências da Comunicação serão
publicados num número especial da Revista Comunicando, a ser publicado em julho de 2016.
Clica no cartaz para o ampliar.
Seguenos:
https://www.facebook.com/3encontrojovensinvestigadores
https://twitter.com/encontroinvest3

Compartilhe isso:
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Redes de Cooperação Cultural Transnacionais: Um olhar sobre a realidade lusófona

Congresso Internacional

16 de novembro de 2016
CECS, Universidade do Minho, Portugal

APRESENTAÇÃO
Nos últimos anos a relevância da cultura para o desenvolvimento sustentável tem sido sublinhado reiteradamente e as redes,
enquanto estruturas organizacionais policentradas caracterizadas pela horizontalidade do processo de comunicação interno,
têm sido encaradas como um dos contextos privilegiados para fomentar a cooperação. Não obstante, a recorrente ausência de
estratégias consistentes, nomeadamente no que concerne à estratégia de comunicação estratégica, tem concorrido para que
as redes de cooperação cultural não sejam uma prática ancorada, de tal forma que as prioridades do Programa Europa
Criativa para o período 2014-2020 voltam a sublinhar a importância de apostar no trabalho em rede para se reforçar o setor
cultural e criativo europeu.
As redes, enquanto modelo de organização social, e a cooperação, enquanto forma de intervenção cultural, não são invenções
contemporâneas, mas é indiscutível que a revolução tecnológica que se iniciou na década de sessenta do século XX provocou
alterações significativas nos processos de comunicação contribuindo de forma decisiva para fazer surgir uma nova estrutura
social dominante, que apesar de ter contradições representa uma transformação qualitativa da experiência humana; e para
que o processo de globalização tenha adquirido uma dinâmica tal que se tornou inevitável a procura de novas e mais
imaginativas estratégias para fazer face aos efeitos da glocalização. A promoção de redes de cooperação cultural – formais ou
informais e de escala local, regional, nacional ou transnacional –, mais que um perigo, deve por isso ser encarada como uma
oportunidade, tanto mais que estas podem potenciar o amplamente reconhecido papel que a cultura pode ter,
nomeadamente, no desenvolvimento sustentável à escala local, regional ou transfronteiriça.
A implementação e a participação em redes depende de múltiplos factores, como por exemplo a afinidade entre os integrantes
ou disponibilidade para promover processos de mudança de forma a desenvolver programas de melhoria continuada, sendo
que aspetos relacionados com os processos de comunicação e de liderança, associados a dificuldades técnicas e de confiança
entre os membros das redes, têm sido apontados como alguns dos entraves à cooperação em rede. Estas poderão ser
algumas das condicionantes que têm contribuído para que o trabalho em rede em Portugal no setor cultural esteja, à primeira
vista, a ser entendido mais na perspetiva da criação de um conjunto de infraestruturas do que o estabelecimento de uma teia
densa de relações; e para que a participação portuguesa em redes de cooperação cultural transnacionais possa estar em linha
com a fraca internacionalização dos profissionais do setor cultural e criativo nacionais e europeus.
Por tudo isso, considerou-se pertinente e relevante desenvolver um projeto de investigação internacional que, inspirado no
politeísmo metodológico e na importância de articular preocupações académicas com uma exigência de intervenção cívica que
os Estudos Culturais encerram, procurasse analisar e intervir sobre as redes de cooperação cultural transnacionais a partir da
realidade portuguesa.
www.culturalcooperationnetworks.wordpress.com

1

CHAMADA DE TRABALHOS
“Redes de Cooperação Cultural Transnacionais: Portugal europeu, lusófono e iberoamericano” é um projeto de investigação de
pós-doutoramento, apoiado pela FCT com a referência SFRH/BPD/101985/2014, que está a ser desenvolvido em Portugal
(CECS-UM), em Espanha (FCC-USC) e no Brasil (ECA-USP).
O projeto visa, através do diagnóstico de fatores críticos de sucesso do processo de comunicação no seio de redes e entre
redes, fomentar e qualificar as práticas de trabalho em rede dos profissionais e das organizações do setor cultural e criativo
portugueses, apoiando a aquisição de aptidões, competências e conhecimentos que concorram para facilitar o acesso mais
generalizado às oportunidades profissionais e para promover a cooperação cultural nacional e transnacional.
O plano de trabalhos da investigação, que se iniciou em fevereiro de 2015 e termina em janeiro de 2021, integra a realização
de três Congressos Internacionais: o primeiro em Portugal no ano de 2016, o segundo em Espanha no ano de 2018 e o
terceiro no Brasil no ano de 2020. Os congressos visam promover a discussão crítica e construtiva sobre as redes de
cooperação cultural transnacionais, respetivamente, no contexto lusófono, no contexto europeu e no contexto iberoamericano.
O Congresso Internacional – “Redes de Cooperação Cultural Transnacionais: Um olhar sobre a realidade lusófona” ocorrerá no
dia 16 de novembro de 2016 na Sala de Atos do Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho (Braga – Portugal).
A Comissão Científica do Congresso convida todos os interessados a apresentar comunicações que sejam contributos
substantivos para a reflexão e intervenção no domínio da gestão de redes culturais, nomeadamente no que concerne a aspetos
relacionados com os seguintes tópicos: Políticas Culturais; Cooperação Cultural; Comunicação Intercultural; Comunicação
Estratégica e Organizacional; Capacitação dos profissionais do setor cultural e criativo; Mobilidade e Internacionalização.
As comunicações selecionadas serão agrupadas em painéis temáticos: cada painel terá a duração de 90 minutos, será
constituído por quatro comunicações de 12 minutos e no final das comunicações haverá um período de debate dos trabalhos
apresentados.
Os resumos das propostas de comunicações devem ser submetidos, até ao dia 29 de fevereiro de 2016, no formulário online.
As propostas de comunicações serão avaliadas, sob anonimato, por dois membros dos três centros de investigação envolvidos
no projeto tendo em conta a sua contribuição original para a temática tratada, o uso de fontes relevantes e a clareza na
exposição dos argumentos. Os autores serão notificados da decisão até ao dia 30 de abril de 2016. O primeiro autor das
propostas selecionadas deverá efetuar a sua inscrição no Congresso até ao dia 31 de maio de 2016 através do formulário

online e enviar o texto integral da comunicação por correio eletrónico até ao dia 30 de junho de 2016, de forma a possibilitar a
sua publicação no E-book do Congresso.
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Congresso Internacional – “Redes de Cooperação Cultural Transnacionais: Um olhar sobre a realidade lusófona”

Redes de Cooperação Cultural Transnacionais: Um olhar sobre a realidade lusófona

Congresso Internacional

16 de novembro de 2016
CECS, Universidade do Minho, Portugal

COMISSÃO CIENTÍFICA


Helena Sousa (helena@ics.uminho.pt), CECS, Universidade do Minho



Manuel Gama (mea0911@gmail.com), CECS, Universidade do Minho



Maria Imacolata Vassallo de Lopes (immaco@usp.br), ECA, Universidade de São Paulo



Moisés de Lemos Martins (moisesm@ics.uminho.pt), CECS, Universidade do Minho



Xosé López Garcia (xose.lopez.garcia@usc.es), FCC, Universidade de Santiago de Compostela

ESTRUTURA PROVISÓRIA DO PROGRAMA
Congresso Internacional – “Redes de Cooperação Cultural Transnacionais: Um olhar sobre a realidade lusófona”
16 de novembro de 2016 – Sala dos Atos do Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho
08:30 || Receção dos Participantes
09:00 || Sessão de Abertura
09:30 || Conferência Inaugural “As Redes como Espaço de Cooperação”
11:00 || Pausa para Café
11:30 || Painéis Temáticos de Comunicações
13:00 || Almoço Livre
14:30 || Mesa Redonda “Redes de Cooperação Cultural no Espaço da Lusofonia”
16:30 || Pausa para Café
17:00 || Painéis Temáticos de Comunicações
18:30 || Conferência de Encerramento “A Lusofonia com Espaço de Cooperação”

DATAS IMPORTANTES PARA A SUBMISSÃO DE RESUMOS DE PROPOSTAS DE COMUNICAÇÃO


Até 29 de fevereiro de 2016: Submissão do Resumo da Proposta de Comunicação no formulário disponível em
http://goo.gl/forms/j6MppxHN5U



Até 30 de abril 2016: Notificação de Aceitação da Proposta de Comunicação



Até 31 de maio de 2016: Inscrição do primeiro autor da Comunicação no Congresso através do formulário disponível
em http://goo.gl/forms/H8r7Us5ooN



Até 30 de junho de 2016: Envio do texto integral da Comunicação por correio eletrónico (mea0911@gmail.com)
www.culturalcooperationnetworks.wordpress.com
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NORMAS PARA SUBMISSÃO DE RESUMOS DE PROPOSTAS DE COMUNICAÇÃO


Submissão dos resumos das propostas de comunicação feita obrigatoriamente através de formulário disponível em
http://goo.gl/forms/j6MppxHN5U



Cada participante poderá ser primeiro autor de apenas uma proposta



Línguas: Português, Castelhano ou Inglês



Extensão máxima do resumo da proposta de comunicação: 300 palavras



Extensão do texto integral da comunicação: mínimo de 5000 palavras e máximo de 8000 palavras



Estrutura base do texto integral da comunicação: Titulo; Identificação dos autores (Nome, Filiação Institucional,
Cidade, País); Resumo (até 200 palavras); 3 a 5 palavras-chave; Corpo do texto (citações, referências, tabelas,
gráficos e imagens ao longo do corpo texto; notas de rodapé numeradas sequencial e colocadas no final de cada
página); Financiamento e Agradecimentos (quando aplicável); Referências; Nota biográfica (até 150 palavras – Nome,
Endereço Eletrónico, Nota Biográfica)



Os estilos de citação e de formatação do texto integral da comunicação devem seguir o “Manual de publicações –
Livro de Estilo das Edições do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade” disponível para consulta em
http://www.comunicacao.uminho.pt/upload/docs/cecs/manual_de_publicacao_v1.pdf

CUSTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPANTES COM COMUNICAÇÃO*


40 EUR: Estudantes, Docentes e Investigadores da Universidade do Minho, da Universidade de Santiago de
Compostela e da Universidade de São Paulo



60 EUR: Estudantes de outras instituições de ensino



80 EUR: Docentes, Investigadores e Profissionais do Setor Cultural e Criativo

CUSTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPANTES SEM COMUNICAÇÃO**


A partir de 1 de junho de 2016
o

15 EUR: Estudantes, Docentes e Investigadores da Universidade do Minho, da Universidade de Santiago de
Compostela e da Universidade de São Paulo
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o

30 EUR: Estudantes de outras instituições de ensino

o

60 EUR: Docentes, Investigadores, Profissionais do Setor Cultural e Criativo, Público em Geral
Congresso Internacional – “Redes de Cooperação Cultural Transnacionais: Um olhar sobre a realidade lusófona”

Redes de Cooperação Cultural Transnacionais: Um olhar sobre a realidade lusófona

Congresso Internacional

16 de novembro de 2016
CECS, Universidade do Minho, Portugal



Até 31 de maio de 2016
o

10 EUR: Estudantes, Docentes e Investigadores da Universidade do Minho, da Universidade de Santiago de
Compostela e da Universidade de São Paulo

o

15 EUR: Estudantes de outras instituições de ensino

o

30 EUR: Docentes, Investigadores, Profissionais do Setor Cultural e Criativo, Público em Geral
*(Inclui toda a documentação do Congresso, certificado de participação, pausas para café
e publicação do texto da comunicação no E-book do Congresso).
**(Inclui toda a documentação do Congresso, certificado de participação e pausas para café).

INFORMAÇÕES ÚTEIS




Alojamento [algumas sugestões]
o

Meliã Braga Hotel & SPA – http://www.meliabraga.com

o

Hotel Lamaçães – http://www.hotel-lamacaes.com

o

Basic Braga By Axis Hotel – http://www.axishoteis.com/en/Axis-Basic-Braga/Hotel.aspx

o

Hotel da Estação – http://www.hotelbragaestacao.com/

o

Braga Pop Hostel – http://www.bragapophostel.blogspot.pt

Refeições
o

A Universidade do Minho tem quatro serviços de refeição: a cantina, um grill self-service, um restaurante e
vários bares com refeições ligeiras.

o

Junto ao campus universitário existe também um vasto conjunto de restaurantes com refeições económicas
e de serviço rápido.



Transportes
o

Get Bus – http://www.getbus.eu/index.php?seccao=2lang=pt

o

Comboios de Portugal – https://www.cp.pt/passageiros/pt/consultar-horarios

o

Rede Nacional de Expressos – http://www.rede-expressos.pt/

o

Táxis Andique – http://www.taxisbraga.pt/

o

Transportes Urbanos de Braga – http://www.tub.pt/

www.culturalcooperationnetworks.wordpress.com
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ACTUAL

ANTERIORES

CECS

CAPA > EDIÇÕES ANTERIORES > GENDER IN FOCUS: (NEW) TRENDS IN MEDIA

IDIOMA
Português (Portugal)

Gender in focus: (new) trends in media

TAMANHO DA FONTE

SUMÁRIO

PALAVRASCHAVE

Brasil Internet Jornalismo

Lusofonia Portugal
Radio Relações Públicas

Tempo cidadania

comunicação cultura
globalização

identidade imaginário
jornalismo jovens

lusofonia luz media
mediação narrativa

CONTEÚDO DA REVISTA
Pesquisa
Todos
Pesquisar
Pesquisar
Por Edição
Por Autor
Por Título
Outras revistas

Eds.: Carla Cerqueira, Rosa Cabecinhas & Sara I. Magalhães
ISBN:
9789898600523 (ebook)
9789898600554 (impresso)

...............................................................................................................
.:: LASICS ::.
Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade (CECS)
Universidade do Minho
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ACTUAL

ANTERIORES

CECS

CAPA > EDIÇÕES ANTERIORES > SUSTENTABILIDADE DA MEDIAÇÃO SOCIAL: PROCESSOS E PRÁTICAS

Sustentabilidade da Mediação Social: processos
e práticas

IDIOMA
Português (Portugal)
TAMANHO DA FONTE

PALAVRASCHAVE

Brasil Internet Jornalismo

SUMÁRIO

Lusofonia Portugal
Radio Relações Públicas

Tempo cidadania

comunicação cultura
globalização

identidade imaginário
jornalismo jovens

lusofonia luz media
mediação narrativa

CONTEÚDO DA REVISTA
Pesquisa
Todos
Pesquisar
Pesquisar
Por Edição
Por Autor
Por Título
Outras revistas

Editores: Ana Maria Costa e Silva, Maria de Lurdes Carvalho & Lia Raquel Oliveira
ISBN:
9789898600530 (ebook)
9789898600547 (impresso)

...............................................................................................................
.:: LASICS ::.
Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade (CECS)
Universidade do Minho

DEPÓSITOS MENSAIS DO CECS NO REPOSITÓRIUM

março de 2016

Esta lista sistematiza os documentos validados pelos Serviços de Documentação da Universidade do
Minho (SDUM) na comunidade do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade durante o mês de março de
2016. Pretende-se que os investigadores do centro e a restante comunidade em geral possam consultar os
vários registos da atividade do CECS para os mais variados fins, de investigação, docência ou acompanhamento
da nossa produção científica.
Total de documentos depositados durante este período: 60

MAPA RESUMO DOS DEPÓSITOS POR COLEÇÃO
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CECS – Dissertações de mestrado (8)

A comunicação estratégica na internacionalização da curta-metragem portuguesa: um
diagnóstico de comunicação à Agência de Curta Metragem
Costa, Jonathan Castro da
Orientação de Helena Pires
https://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40757

A rádio na vida dos cidadãos: estudo do papel das rádios locais
Silva, Cátia Sofia Ferreira da
Orientação de Sara Pereira
https://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40761

Relacionamentos em MMORPGs: online e offline
Oliveira, Renato Júnior
Orientação de Nelson Zagalo
https://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40762

A crise da indústria da cultura: visões de Adorno e de Attali sobre a música
contemporânea
Sampaio, Daniel Morgado
Orientação de Jean-Martin Rabot e Jõa Pedro Cachapo
https://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40763

A região nas plataformas: o caso do Nordeste TV
Nascimento, Nuno Miguel Vaz
Orientação de Alberto Sá
https://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40767

A perceção dos jovens face à publicidade no Facebook
Sousa, Georgina Daniela Costa
Orientação de Helena Pires
https://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40769

Jornalismo desportivo: entretenimento ou informação
Lacerda, João de Moura
Orientação de Manuel Pinto
https://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40783

Rádio Renascença. Um caso de sucesso na convergência jornalística? Experiência de
estágio e considerações críticas
Geremias de Sousa Furtado
Orientação de Zara Pinto-Coelho
https://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40751

CECS - Atas em congressos/seminários (15)

A lusofonia na blogosfera: da “comunidade imaginada” à “comunidade imaginativa”?
Macedo, Lurdes
http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40667

Bonecas – manequim e figuras de acção: estudo comparativo sobre publicidade
televisiva de brinquedos
Magalhães, Luísa Peixoto de
http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40666

Brinquedos para crianças, anúncios para todos: o aporte lúdico da publicidade infantil
televisiva em Portugal
Magalhães, Luísa Peixoto de
http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40665

A impiedade das críticas ou a consciência da auto-regulação? O processo Casa Pia e o
julgamento metajornalístico
Oliveira, Madalena
http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40730

Colónias de som: O papel da rádio na expressão sonora das lusofonias
Oliveira, Madalena
http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40729

“Fantasia Lusitana”, de João Canijo: O Portugal ficcional vs. o país real. O Estado Novo e
a ‘portugalidade’. A construção da identidade
Sousa, Vítor de
http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40827

Da experiência narrativa em diferentes media
Zagalo, Nelson
http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40824

Os desafios da narrativa
Zagalo, Nelson, Oliveira, Sandra
http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40819

A fase da iniciação científica e a ruptura no tempo - destino. Esboço de uma
problemática sobre a preparação e expectativas de carreira na investigação científica
Oliveira, Adriano de; Araújo, Emília Rodrigues; Bianchetti, Lucídio
http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40817

[Prefácio a] "Tempos sociais e o mundo contemporâneo - as crises, as fases e as
ruturas"
Araújo, Emília Rodrigues; Duque, Eduardo Jorge Gomes Costa; Franch, Monica; Durán,
José
http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40816

Qual o significado de “Diáspora” em tempo de globalização? A relação controversa entre
Império, lusofonia e “portugalidade”
Sousa, Vítor de
http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40813

Tendências da pesquisa em comunicação organizacional em Portugal: um estudo desde
1990 a 2009
Ribeiro, Paula Campos; Ruão, Teresa
http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40804

“Quem quer ser apagado?”: Representações da história e a descolonização do
pensamento
Cabecinhas, Rosa
http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40803

Hibridação e pós-colonialismo
Andrade, Pedro
http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40801

Abordagens da narrativa nos media
Zagalo, Nelson; Oliveira, Sandra
http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40800

CECS – Livros e capítulos de livros (10)

[Introdução ás] "Representações e práticas de género"
Pinto-Coelho, Zara; Martins, Moisés de Lemos; Baptista, Maria Manuel; Maia, Sara
http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40632

Europe du Sud: Italie, Espagne et Portugal: priorité à l'éducation aux médias
Pinto, Manuel
http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40744

“Learning through Radio, Learning for Life!”: Notas sobre o desenvolvimento de uma
rádio participativa online
Brites, Maria José; Santos, Sílvio Correia; Catalão, Daniel
http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40728

The Portuguese programme one laptop per child: political, educational and social impact
Pereira, Sara; Pereira, Luís; Melro, Ana Isabel Gomes Gonçalves
http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40835

Introduction [to Digital literacy, technology and social inclusion: making sense of one-toone computer programmes around the world]
Pereira, Sara
http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40834

Foreword [to Digital literacy, technology and social inclusion: making sense of one-to-one
computer programmes around the world]
Pinto, Manuel
http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40833

Digital literacy, technology and social inclusion: making sense of one-to-one computer
programmes around the world
Pereira, Sara
http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40832

Educação para os media numa instituição de solidariedade social: diálogo entre
gerações
Petrella, Simone; Pinto, Manuel; Pereira, Sara
http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40750

Para uma reconfiguração da publicidade na sociedade
Balonas, Sara
http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40748

Como o videojogo se afastou do jogo, através da narrativa e criatividade
Zagalo, Nelson
http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40746

CECS - Provas de Agregação (2)

A significação e a sua génese social
Martins, Moisés de Lemos
http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40828

Digressão sobre a ‘crise do jornalismo’ - entre definhamento e re-invenção
Pinto, Manuel
http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40799

CECS – Publicações pedagógicas (5)

Corpo e pós-corpo: Cyborg e pós-humano
Andrade, Pedro
http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40808

Corpo e pós-corpo: Identidades digitais
Andrade, Pedro
http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40626

Redes sociais e semânticas: Investigação e educação, novas literacias e metodologías
Andrade, Pedro
http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40625

Introdução à cibercultura
Andrade, Pedro
http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40627

Jornalismo: relatório do programa, conteúdo e métodos de ensino teórico e prático
Pinto, Manuel
http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40798

CECS - Comunicações (9)

[Comunicação no I Encontro de Jovens Investigadores em Ciências da Comunicação –
SOPCOM]
Pinto, Manuel
http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40831

Why should we expect worlds to collide? - Exploratory reflections departing from a case
study analysis of “Jornal de Notícias” (Portugal)
Santos, Luís António; Pinto, Manuel
http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40829

A largueza do espírito em que acreditamos
Martins, Moisés de Lemos
http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40830

Infancia y comunicación: derechos de los niños y prácticas educativas
Pinto, Manuel
http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40745

Silent citizens: on silence and silencing in journalism
Pinto, Manuel
http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40743

Os filhos dos media e os conflitos com a escola
Pinto, Manuel
http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40741

A Bugiada: festa, luta e comunicação
Pinto, Manuel
http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40738

António Rodrigues Sampaio e o papel “civilizador” da imprensa
Pinto, Manuel
http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40736

CECS - Artigos em revistas internacionais (4)

Our place in history: young feminists at the margins
Magalhães, Sara; Cerqueira, Carla Preciosa Braga
http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40754

Uma análise empírico-descritiva sobre a televisão terrestre digital em Portugal
Santos, Sérgio Denicoli; Teixeira, Marcelo Mendonça; Sousa, Helena
http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40659

Correntes da educação para os media em Portugal: retrospectiva e horizontes em
tempos de mudança
Pinto, Manuel
http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40628

La televisione nella vita quotidiana dei bambini. II contesto come testo
Pinto, Manuel
http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40623

CECS - Artigos em revistas nacionais (5)

As políticas tecnológicas para a educação e a literacia digital: o caso do programa
governamental ‘e.escolinha’
Pereira, Sara; Melro, Ana Isabel Gomes Gonçalves
http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40656

Os estudos culturais como novas humanidades
Martins, Moisés de Lemos
http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40655

Cultural studies as the new humanities
Martins, Moisés de Lemos
http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40629
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