Divisão das Comunicações no GT de Sociologia da Comunicação

Bloco I – 15/12, 14h30 às 16h
•

“Novos Media e Relacionamentos inter-geracionais”, Filipa Rodrigues, Lídia
Oliveira

•

“Redes de sociabilidade no ciberespaço lusófono: estudos de caso no Brasil,
Moçambique e Portugal”, Isabel Macedo, Rosa Cabecinhas, Lurdes Macedo

•

“Recreações em torno de um mapa: o imaginário da errância e os novos media”,
Maria da Luz Correia

•

“Informação de Perfil no Facebook: A influência do Género e Idade”, Filipa Amaral
Jorge

•

“A Categoria de Espectador nas Redes Digitais”, Samuel Mateus

Bloco II – 15/12, 16h15 às 17h45
•

“O discurso dominante das elites do poder no jornalismo da saúde”, Felisbela
Carvalho

Lopes,

Teresa

Ruão,

Sandra

Marinho, Rita Araújo
•

“A importância dos media na emergêncioa de uma consciência europeia, nos jovens
portugueses”, Carlos Manuel Reis, Lídia Oliveira Oliveira, Vania Baldi Baldi

•

“Gerações de ecrã em meio rural”, Ana Melro, Lídia Oliveira

•

“Vozes do jornalismo de proximidade”, Pedro Jerónimo

Bloco III – 16/12, 9h15 às 10h45
•

“O Género em Campanha - As Eleições Legislativas de 2009”, Rita Figueiras

•

“Remisturando a política: a manipulação da imagem mediática na criação e
disseminação de vídeos no YouTube”, Patricia Dias da Silva

•

“Sintonizando com os ouvintes: retrato da participação dos cidadãos nos programas
de opinião de pública Antena Aberta e Fórum TSF”, Fábio Fonseca Ribeiro

•

“Análise de leituras públicas do papel das redes digitais nas manifestações na
Tunísia e no Egipto em 2010-11”, Isabel Babo-Lança

Bloco IV – 16/12, 14h30 às 16h
•

“Marx e Bourdieu podem dialogar? Discussão epistemológica e relevância para a
Comunicação”, Rafael Grohmann

•

“Do corpo ausente à imagem de si – A reconfiguração da experiência no espaço
cibernético.”, Maria José Oliveira Barbosa

•

“As Cores Violetas: a construção da memória afetiva através da autoetnografia
visual”, Fernanda Cunha Oliveira

•

“As Potencialidades de Aplicação do Ambiente Pessoal de Aprendizagem no
Processo Comunicacional/Educativo Precoce da Criança Cega”, Luísa Maria Pires

•

“Automobilidade e mediatização do preço dos combustíveis”, Ana Horta

Bloco V – 16/12, 16h às 17h45
•

“Seja Imortal: as promessas contemporâneas de imortalidade virtual e visibilidade
permanente”, Everly Pegoraro

•

“This is Luanda...This is Lisboa... Is this...? A música pop portuguesa
contemporânea e a descoberta de uma África entre a ‘modernidade’ e a ‘tradição’”,
Tiago José Lemos Monteiro

•

“Jovens e entretenimento nos media digitais”, Ana Jorge

•

“Uma leitura sociológica da “Carta de Pêro Vaz de Caminha””, Rafael Gomes Filipe

•

“Comunicação: Um Paradigma Estetizado na Aceleração Tecnológica”, Fernando
Peixoto

