No âmbito da iniciativa 7 Dias com os Media, a Escola Superior de
Comunicação Social / Instituto Politécnico de Lisboa promove e participa,
na semana de 3 a 9 de maio, num ciclo de atividades que pretende discutir
o papel que os media desempenham nas várias áreas do nosso quotidiano.

PROGRAMA
. Parcerias Escola Superior Comunicação Social
. Associação Portuguesa de Deficientes (APD)
Cerimónia de entrega do Prémio Dignitas/Jornalismo Universitário, que se
destina a premiar os melhores trabalhos jornalísticos subordinados ao tema da
deficiência, que promovem a dignidade das pessoas com deficiência, os seus
direitos humanos e a sua inclusão social. Iniciativa organizada pela Associação
Portuguesa de Deficientes (APD) em parceria com a Merck, Sharp and Dohme
(MSD) e a Direção da ESCS.
Data: 3 de maio
Hora: 9h30
Local: Auditório da Assembleia da República
http://www.apd.org.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=492:
premio-dignitas-8-edicao&catid=276:premio-dignitas&Itemid=194

. O Movimento Europeu Portugal
Comemorações do Dia da Europa na ESCS: Conferência sobre o Dia da Europa,
com o objetivo de refletir sobre o modo como os media em Portugal têm vindo
a tratar a presença/importância do nosso país na União Europeia, e debater o
retrato ou a perceção que os cidadãos nacionais construíram da União através
dos media.
Data: 9 de maio
Hora: 9h15
Local: Auditório da ESCS
https://www.escs.ipl.pt/agenda-e-eventos/dia-da-europa

• Licenciatura em Jornalismo
. Ciclo de workshops “Jornalista da ESCS por um dia”
Workshop “Jornalista de Investigação” para alunos finalistas do Ensino
Secundário, em aula aberta de Laboratório de Jornalismo, partilhada com os
alunos da licenciatura de Jornalismo, com a professora e jornalista Ana Leal
Data: 3 de maio
Hora:10h-12h
Sala: ERD1

Workshop “Os Jornalistas e a Rádio” para alunos finalistas do Ensino
Secundário, em aula aberta de Atelier de Jornalismo Radiofónico, partilhada
com os alunos da licenciatura de Jornalismo, com o professor e jornalista
Francisco Sena Santos
Data: 4 de maio
Hora:14h-16h
Sala: ERD1

Workshop “Jornalista Televisivo” para alunos finalistas do Ensino
Secundário, em aula aberta de Atelier de Jornalismo Televisivo, partilhada
com os alunos da licenciatura de Jornalismo, com o professor e jornalista
Paulo Sérgio
Data: 5 de maio
Hora:10h -12h
Sala: RM e ETV1

Workshop “O Fotojornalista” para alunos finalistas do Ensino Secundário, em
aula aberta de Atelier de Fotojornalismo, partilhada com os alunos da
licenciatura de Jornalismo, com o professor e fotojornalista Rui Coutinho
Data: 9 de maio
Hora:10h -12h
Sala: LM1

. Colaboração com o Museu do Aljube
Sessão sobre Liberdade de Imprensa com a colaboração dos docentes Maria
Inácia Rezola e Francisco Sena Santos e participação dos alunos de rádio da
licenciatura de jornalismo, na emissão em direto para a ESCSFM.
Data: 3 de maio
Hora: 17h
Local: Museu do Aljube

. Colaboração com o CIES-Laboratórios de Investigação em Ciências da
Comunicação/ISCTE
Colóquio "Média, Terror e Audiências” com a participação de alunos da
Licenciatura e Mestrado de Jornalismo.
Data: 3 de maio
Hora: 14h
Local: ISCTE, Edifício II, Auditório B203
https://www.facebook.com/events/230754620610956/?active_tab=posts

• Mestrado em Jornalismo
. Aula aberta “Literacia transmedia: novos desafios para as narrativas
jornalísticas”, pela Prof. Fernanda Bonacho (a convite da Prof. Filipa Subtil,
responsável pela disciplina de Metodologias de Investigação Aplicadas ao Estudo
do Jornalismo)
Data: 4 de maio
Hora:20h30
Sala: 2P5

• Licenciatura em Audiovisual e Multimédia
“Workshop de Realização Multicâmara” para alunos finalistas do secundário,
em aula aberta de Realização Multicâmara, partilhada com os alunos da
licenciatura de Audiovisual e Multimédia, com a professora Ana Varela
Data: 9 de maio
Hora:11h
Sala: Estúdio1

• Licenciatura em Relações Públicas e Comunicação Empresarial
Conversas ao fim da tarde: “A responsabilidade das RP para uma cidadania
global”, debate moderado pela Prof. Rita Dantas. O evento será encerrado com
um espaço networking (será servida uma refeição ligeira). Para memória futura,
e de modo a permitir a continuação do debate, bem como o cumprimento dos
requisitos expressos de construir caminhos no sentido de uma cidadania mais
responsável na sua relação com os diferentes media, será construído um vídeo
final que será divulgado nos suportes julgados pertinentes pelas instituições
envolvidas. A organização é da responsabilidade dos estudantes da Uunidade
Curricular "Relações Públicas: Contextos e Problemas".
Data: 5 de maio
Hora:19h30
Sala: 2P9

• Licenciatura e Mestrado em Publicidade e Marketing
Aula aberta sobre “Responsabilidade Social e Cidadania Organizacional”, pela
Professora Sandra Miranda, no âmbito da cadeira de Competências
Organizacionais.
Data: 3 de maio
Hora:20h30
Sala: 1P8

