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Plano de Levantamento Progressivo
de Medidas de Contenção à COVID-19

COVID-19

ICS retoma serviços
presenciais em junho
Ainda não será um retorno à normalidade, mas já é, finalmente, um regresso. Encerrado desde o dia 7 de março, o
ICS começa a restabelecer os serviços presenciais a partir de
junho. A reativação do atendimento ao público será gradual,
com serviços a funcionar em dias alternados e em sistema de
rotação de funcionários.
Embora se continue a privilegiar o atendimento por correio
eletrónico, já vai ser possível agendar atendimento presencial,
especialmente para questões de natureza pedagógica. A abertura ao público estará, portanto, ainda condicionada a marcação prévia, por email ou através do formulário disponibilizado
no site do instituto.
O uso obrigatório de máscara, a desinfeção das mãos, o
distanciamento social e o respeito por lotação limitada dos
espaços são as quatro medidas gerais que regulam o acesso
às instalações. O plano de levantamento progressivo das medidas de contenção segue as Recomendações emitidas pela
Comissão de Elaboração e Gestão do Plano de Contingência
Interno COVID-19 da Universidade do Minho. Para além de
fixar a lotação máxima de cada sala/gabinete do Instituto
(tanto em Gualtar como em Azurém), este plano desaconselha a utilização do elevador e do ar condicionado e incentiva
ao arejamento regular de todos os espaços e à desinfeção
regular das mãos (nomeadamente antes e depois do uso de
equipamentos de cópia/impressão). As normas estão afixadas em sinalética específica. 

Sinalética do ICS

Na edição de abril noticiámos que o Lab2PT submeteu 10 candidaturas de projetos de investigação ao concurso da FCT. Seguimos a informação constante, à
data da edição, na plataforma de Gestão de Projetos. Na realidade, de acordo
com a direção daquela unidade I&D, foram lacradas no portal de concursos 13
candidaturas.
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AGENDA
Provas de Agregação

Agendadas
Sara Pereira
Ciências da Comunicação, na
especialidade de Educação para
os Média
9 e 10 de julho de 2020

Provas de Doutoramento

Agendadas
CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO

Simone Petrella
“Literacia mediática e comunicação intergeracional. Estudo das
trocas e partilhas no encontro
entre gerações distantes”
08 de junho de 2020

INVESTIGAÇÃO/INTERVENÇÃO

COVID-19 inspira iniciativas e estudos
de projetos do CECS
Fazer um anúncio publicitário sobre as medidas de contenção à COVID-19 ou preparar um programa de
rádio são apenas duas das sugestões
preparadas pelo Observatório de
Média, Informação e Literacia. No
âmbito da iniciativa “Media em Casa”, os investigadores têm sugerido
atividades para crianças e jovens
desenvolverem de modo autónomo ou com a ajuda
de pais e professores.
Também o Observatório de Políticas de Comunicação e Cultura tomou a crise sanitária como pretexto
para estudos especializados. O impacto da COVID-19
no setor cultural está a ser analisado desde março,

tendo já sido divulgados dois documentos com resultados preliminares. Por outro lado, a análise dos
efeitos da declaração do estado de
emergência no jornalismo juntou o
CECS a vários parceiros (Sindicato
de Jornalistas, Comissão da Carteira Profissional, Sopcom e universidades de Lisboa e de Coimbra)
para a realização de um inquérito aos jornalistas portugueses, que terá resultados no final de junho.
Na plataforma Passeio lançou-se o olhar para as
varandas. O projeto Itinerância convidou à apresentação de micro-ensaios sobre o quotidiano confinado ao
espaço doméstico. 

Martin Dale
“The dream machine: moving
beyond dichotomy between genre
and author cinema ”
25 de junho de 2020

ENSINO

Atendimento interativo na primeira semana
de candidaturas a pós-graduação

Larissa Schlögl
“A poética narrativa cinematográfica e a representação da família
nos filmes da Walt Disney Picture,
da animação para o live-action”
03 de julho de 2020
ESTUDOS DE COMUNICAÇÃO: TECNOLOGIA, CULTURA
E SOCIEDADE

Sónia Silva
“Comunicar para ser socialmente
responsável: o papel da comunicação no cumprimento da missão
social das universidades públicas
portuguesas”

22 de junho de 2020

3 de junho :: 17h00
Webinário

Comunicação de crise
José Gabriel Andrade
Departamento de Ciências da Comunicação

Ciências Sociais & Tempos de Crise

O ICS vai ter canal interativo para esclarecer dúvidas na primeira semana de candidatura a cursos de
Mestrado e Doutoramento. Entre 1 e 5 de junho, o
Gabinete de Comunicação e Imagem e o Secretariado
Pedagógico respondem aos candidatos que preten-

dam informações adicionais, em direto, todos os dias,
das 15h às 16h, no Messenger do Facebook do Instituto. A iniciativa inscreve-se no programa de promoção da oferta formativa e dá sequência à websession
realizada no dia 28 de maio. 

Reconhecimentos de nível

Proteção civil e Covid-19

O Conselho Científico do ICS apresentou à Reitoria
da Universidade do Minho uma interpelação para
contestar os processos de reconhecimento de nível de
graus e diplomas estrangeiros. Em causa está a aplicação de uma fórmula automática de conversão de
nota e o princípio de precedência previsto no DecretoLei nº 66/2018.
Para os docentes do ICS, a legislação em vigor é
insuficiente na definição dos critérios de comparabilidade e toma os reconhecimentos de nível como uma
espécie de reconhecimento pré-automático. Por outro
lado, a conversão da nota resulta com frequência na
atribuição de classificações de 19 e 20 valores, dissonantes dos padrões habituais em Portugal.
O ICS apelou à Reitoria para que o assunto seja
debatido superiormente, no sentido de se promover a
discussão e a revisão da lei. Para já, está suspensa
no instituto a apreciação de processos deste tipo. 

Há dificuldades na gestão dos efeitos da pandemia
e é preciso melhorar os planos de intervenção em
situação de emergência. Esta é uma das principais
constatações do webinário que, no dia 13 de março,
juntou mais de 300 participantes online para falar de
proteção civil em tempo de crise sanitária.
Promovida pelo Departamento de Geografia com o
apoio do ICS, a sessão reuniu intervenções dos responsáveis dos Serviços Municipais de Proteção Civil
das CM de Baião, Braga e V. N. de Famalicão e de
António Bento Gonçalves, diretor da Licenciatura em
Proteção Civil e Gestão do Território da UM. Com
moderação de António Vieira, docente do Departamento de Geografia, o encontro foi transmitido na
página de Facebook da Associação Portuguesa de
Geógrafos e no canal de Youtube do Grupo de Gerenciamento dos Riscos e Desastres Naturais da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Brasil. 
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