
 

 

 

Divisão das Comunicações no GT de Estudos Culturais e de Género 

 

Bloco II – 15/12, 16h15 às 17h45 

• “Discursos da lusofonia no ciberespaço: comparação entre dispositivos de comunicação 

online brasileiros, moçambicanos e portugueses”, Lurdes Macedo, Isabel Macedo, Moisés 

de Lemos Martins 

• “A construção de um património cultural nacional em mundos virtuais: a comunidade 

portuguesa em Second Life®”, Paulo Frias 

• “Entre desertos e os horizontes: gênero, diáspora e utopia no cinema brasileiro”, Daiany 

Dantas Daiany, Raquel Holanda Raquel 

• “Representações e vivências da interculturalidade: grupos de discussão com jovens em 

Portugal”, Francine Rodrigues Oliveira, Rosa Cabecinhas 

 

Bloco III – 16/12, 9h15 às 10h45 

• “Um blogue político feminino pressupõe igualdade de género?”, Maria José Brites 

• “Femininos em rede: narrativas de mulheres dentro e fora do normativo”, Inês Rôlo 

Martins 

• “(Ir)racionalidades da diferença sexual – manifestações genderizadas da esfera pública 

online no fórum ex aequo”, Daniel Santos Cardoso, Inês Rôlo Martins 

• “Imagens de feminilidade: a influência da mídia na construção da imagem corporal de 

jovens e adolescentes”, Tatiane Hilgemberg, Viviane Andrade, Tatyane Malta, Fabíola 

Fernandes, Poliana Roberta, Deivisson Catete 

• “Poliamor: género e não-monogamia na Internet”, Daniel Santos Cardoso, António 

Fernando Cascais 

 

 



Bloco IV – 16/12, 14h30 às 16h 

• “O corpo masculino na Publicidade: Uma discussão contemporânea.”, Soraya Barreto 

Januario 

• “Gestão Estratégica de Relações com Stakeholders Multiculturais”, César Neto 

• ““Smartphones” pouco inteligentes – Barreiras à integração e participação digital das 

mulheres nas comunicações móveis.”, Carla Ganito 

• “As atitudes em relação ao uso de tecnologias da comunicação para suporte à 

aprendizagem: as diferenças de género entre os alunos do ensino superior em Portugal”, 

Nídia Salomé Morais, Fernando Ramos 

 

Bloco V – 16/10, 16h às 17h45 

• “Mulheres e comunicação: Entre ideais governativos e práticas de (des)igualdade”, Maria 

João Silveirinha 

• “Uma televisão no masculino: estudo de género sobre os comentadores televisivos”, 

Felisbela Lopes 

• “Desigualdades de género no espaço público mediatizado”, Paula Lobo 

• “O foco das notícias: As representações de género nas manchetes das newsmagazines 

portuguesas”, Mariana Bernardo, Carla Cerqueira, Sara I Magalhães 

• “Diferenças de género em textos jornalísticos”, Marlene Vasques Loureiro 

 


