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NOTA: Todos os trabalhos finais de mestrado e doutoramento desenvolvidos em Comunicação devem 

apresentar a justificação da sua importância para a área científica em estudo, assim como, a revisão 

de literatura de investigação prévia sobre o tema na área (o que implica o recurso a revistas científicas 

classificadas em Ciências da Comunicação). Tal não invalida que esta revisão de literatura seja 

complementada com investigação de áreas complementares. 

TEMAS ESPECÍFICOS, POR ORIENTADOR 

Orientadores Temas Áreas Prioritárias 

Alice Trindade Jornalismo Literário (em Portugal, em países de 

língua oficial portuguesa, versando, por 

exemplo: Temas; Épocas; 

Meios/plataformas utilizados) 

Escrita jornalística na CPLP (evolução de 

escrita jornalística: fases iniciais e coloniais; 

fases de guerra, momento actual e evolução 

recente) 

A Língua Portuguesa e as outras línguas locais 

(países da CPLP): meios utilizados para 

difusão, aprendizagem e registo 

 

Jornalismo e 

Sociedade 

 

 

Comunicação e 

Língua 

Portuguesa 

António Vilela Jornalismo de Investigação 

Jornalismo e Política 

O Jornalismo em Mudança 

Jornalistas e assessores 

Jornalismo Desportivo 

Produção Informativa 

 

Jornalismo e 

Sociedade 

 

Carla Cruz As representações sociais na televisão e cinema 

(como as minorias, os grupos, as classes 

sociais, os valores, ideologias, etc., são 

representados nos media, seja ao nível da 

realidade como da ficção) 

O papel do infotainment no consumo mediático 

e na (re)construção social da realidade 

Os efeitos da comunicação de massas sobre as 

transformações identitárias e culturais 

O serviço público na selecção noticiosa 

Informação televisiva 

Estudos genéricos sobre conteúdos de TV e 

Cinema 

As funções sociais 

dos media e as 

representações 

mediáticas  

 

Jornalismo e 

Sociedade  

mailto:atrindade@iscsp.ulisboa.pt
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Célia Belim 
Imagens e representações mediáticas (em 

vários meios, incluindo cinema e fotografia, 

representações identitárias...) 

Jornalismo e a profissão de jornalista no 

século XXI (e.g. primeira página, 

tendências/mudanças) 

Agenda mediática, agenda pública e agenda 

política (e.g. inter-media agenda-

setting, estudos de opinião pública sobre 

temas actuais, agenda política em período 

eleitoral e não eleitoral, agenda-

building (influências e dependências entre 

agendas), relação entre jornalistas e 

assessores mediáticos) 

Comunicação política (e.g. análise de 

campanhas políticas; assessoria política) 

 

As funções sociais 

dos media e as 

representações 

mediáticas 

 

Jornalismo e 

Sociedade 

 

Comunicação 

política e 

diplomática 

Edgardo Medeiros Jornalismo especializado na área de Crítica de 

Cinema / Cinema Americano 
Jornalismo e 

Sociedade 

Fernando Serra Os Media e o espaço público 

Os media e a educação 

Representações da cidadania e o papel dos 

media na promoção da cidadania 

As funções sociais 

dos media e as 

representações 

mediáticas 

mailto:cbelim@iscsp.ulisboa.pt
mailto:emsilva@iscsp.ulisboa.pt
mailto:fserra@iscsp.ulisboa.pt
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Isabel Cabrita - Estudos sobre o “Compromisso político de 

empresas em relação ao respeito dos direitos 

humanos” (abrangendo quaisquer 

documentos ou declarações públicos de 

empresas  respeitantes às responsabilidades, 

compromissos ou expectativas das empresas 

em relação ao respeito dos direitos humanos 

em todas as actividades e relações 

comerciais, p. ex., uma única política da 

empresa sobre direitos humanos ou podem 

estar incorporados num código de conduta 

ou num código de ética empresarial) 

(http://capp.iscsp.ulisboa.pt/projectos/projectos-

em-curso/sociedade-comunicacao-e-

cultura/ambiente-desenvolvimento-humano-

e-comunidades-habitaveis/empresas-e-

direitos-humanos-em-portugal) 

* foco no discurso, retórica e storytelling 

organizacional (enquadramento em 

Comunicação Organizacional ou Relações 

Públicas) 

- Estudos sobre o papel dos órgãos de 

comunicação social em Portugal em relação 

aos direitos humanos (p. ex., notícias sobre 

refugiados, migrantes, violência contra 

mulheres, crianças e idosos, tolerância e 

diversidade cultural e religiosa, etc)   

 

A Comunicação 

Estratégica a nível 

meso (grupos e 

organizações) e 

macro (sociedades, 

mercados) 

 

 

 

 

 

As funções sociais 

dos media e as 

representações 

mediáticas 

mailto:icabrita@iscsp.ulisboa.pt
http://capp.iscsp.ulisboa.pt/projectos/projectos-em-curso/sociedade-comunicacao-e-cultura/ambiente-desenvolvimento-humano-e-comunidades-habitaveis/empresas-e-direitos-humanos-em-portugal
http://capp.iscsp.ulisboa.pt/projectos/projectos-em-curso/sociedade-comunicacao-e-cultura/ambiente-desenvolvimento-humano-e-comunidades-habitaveis/empresas-e-direitos-humanos-em-portugal
http://capp.iscsp.ulisboa.pt/projectos/projectos-em-curso/sociedade-comunicacao-e-cultura/ambiente-desenvolvimento-humano-e-comunidades-habitaveis/empresas-e-direitos-humanos-em-portugal
http://capp.iscsp.ulisboa.pt/projectos/projectos-em-curso/sociedade-comunicacao-e-cultura/ambiente-desenvolvimento-humano-e-comunidades-habitaveis/empresas-e-direitos-humanos-em-portugal
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Isabel Soares Jornalismo literário (estudos de jornalismo de 

grande reportagem, jornalismo investigativo 

ou de imersão sobre assuntos relacionados 

com reportagem de guerra, exclusão e 

marginalização social, jornalismo de viagens e 

crónicas) 

 

Estudos de área (CPLP e Commonwealth): 

imagens mediáticas das organizações da 

língua sob perspectivas comparatistas ou 

casuísticas, tratamento mediático de 

acontecimentos pertinentes dentro dessas 

organizações, ex. Commonwealth Games, 

cimeiras, prémios literários, etc.; a 

comunicação no panorama destas 

organizações, ex. Brexit, imperialismos 

informais e pós-imperialismos (como são 

comunicados ao público), etc. 

 

Língua portuguesa (disseminação, ensino, 

políticas de uso): divulgação do AO no espaço 

CPLP; uso do Português em publicidade, 

plataformas online, noticiários, imprensa, 

legendagem; políticas de disseminação da 

língua portuguesa, Camões, embaixadas, 

comunidades imigrantes e diaspóricas, etc. 

 

As funções sociais 

dos media e as 

representações 

mediáticas  

 

Jornalismo e 

Sociedade 

 

Comunicação e 

Língua 

Portuguesa 

mailto:isoares@iscsp.ulisboa.pt
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Jaime Fonseca  Comunicação Organizacional (e.g. 

Comunicação Organizacional, Motivação no 

Serviço Público e Satisfação no Trabalho; 

Influência dos Estilos de Comunicação 

Organizacional na Internacionalização das 

Organizações) 

 

Comunicação e Saúde (e.g. Medição dos efeitos 

das Informações online sobre Saúde: A 

validação de uma escala para o caso 

Português; A influência do estilo de 

comunicação dos médicos na satisfação dos 

pacientes; E-Saúde para Pessoas Idosos. O 

uso da tecnologia na promoção da saúde; 

Influências, Uso e Resultados da pesquisa 

de Informação sobre Saúde na Internet; 

Motivos, Barreiras e Expectativas para o 

Uso das Redes Sociais pelos profissionais de 

saúde e pelos pacientes, em cuidados de 

saúde; Explorando a exclusão digital. Uma 

Análise do Uso da Tecnologia e Saúde na 

procura de Informação em Saúde, 

Comunicação e Gestão de Informação sobre 

Saúde Pessoal; Desigualdade digital entre 

idosos incapacitados com rendimento baixo. 

Padrões de uso da Internet, Alfabetização e 

Saúde e Atitudes face ao Uso de 

Computador / Internet; Influência da 

Comunicação nas Comunidades Habitáveis) 

 

Comunicação Política (e.g. Efeito da 

Comunicação entre os Jovens na 

Socialização Política)  

 

A Comunicação 

Estratégica a nível 

meso (grupos e 

organizações) e 

macro (sociedades, 

mercados) 

 

 

Comunicação 

política e 

diplomática 

Jorge Rio Cardoso Aspectos comunicacionais da Responsabilidade 

Social e Ambiental; 

A comunicação e a Literacia financeira. 

Programa "Todos Contam"; 

Aspectos comunicacionais no combate ao 

insucesso e abandono escolar. 

A Comunicação 

Estratégica a nível 

meso (grupos e 

organizações) e 

macro (sociedades, 

mercados) 

 

Luís Neto Felicidade Pública e no contexto das 

organizações 

Promoção de forças e virtudes no contexto 

laboral e Psicologia Positiva nas 

Organizações 

Orientação para as Soluções em Sistemas 

Humanos de Comunicação 

Observatório de media (Media Watch) de temas 

específicos 

 

As funções sociais 

dos media e as 

representações 

mediáticas 

mailto:jfonseca@iscsp.ulisboa.pt
mailto:jriocardoso@gmail.com
mailto:lneto@iscsp.ulisboa.pt


Unidade de Coordenação em Ciências da Comunicação | Sónia Pedro Sebastião (2016) 

 

 

Maria da Luz 

Ramos 

Elites, Media e Cultura 

Educação e Cultura 

Sociologia da Música 

Programação e Divulgação Cultural 

Estudos cabo-verdianos (com ênfase nos 

estudos de comunicação) 

As funções sociais 

dos media e as 

representações 

mediáticas  

 

 

Maria João Cunha  Género e comunicação (e.g. Mulheres e media;  

Masculinidades nos media; a sexualidade e os 

media) 

Representações mediáticas 

Audiências dos media 

As funções sociais 

dos media e as 

representações 

mediáticas  

 

Maria João 

Ferreira  

Os media como actores das relações 

internacionais  

Soft Power e Diplomacia Pública 

Os Estados e a Mediatização da Política 

Externa 

A governação global dos fluxos de 

comunicação 

Os media e a sociedade civil transnacional 

Os media em cenários de guerra 

Os media e o “novo humanitarismo” 

 

Comunicação 

política e 

diplomática 

 

As funções sociais 

dos media e as 

representações 

mediáticas 

Marina Pignatelli Conflitos étnicos e os media 

Cultura, Religião e comunicação 

 

As funções sociais 

dos media e as 

representações 

mediáticas  

 

Nilza Sena 

 

Comunicação Política 

Discurso político, argumentário e comunicação 

Televisão pública e televisão privada 

Serviço público de televisão 

As novas ofertas audiovisuais e a construção de 

grelhas "individuais" 

O jogo da programação televisiva 

O negócio da televisão | A indústria televisiva 

Representações da família nos media 

Media e opinião pública 

Cultura e Língua portuguesa 

As funções sociais 

dos media e as 

representações 

mediáticas  

 

Comunicação 

política e 

diplomática 

 

Comunicação e 

Língua 

Portuguesa 

mailto:mramos@iscsp.ulisboa.pt
mailto:mramos@iscsp.ulisboa.pt
mailto:mjcunha@iscsp.ulisboa.pt
mailto:mjmfsp@gmail.com
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Paula Cordeiro Media in the XXI Century: Print, Radio and TV 

in 2.0 Times 

 Aplicações móveis (rádio e TV) 

 Gestão estratégica de plataformas 

sociais 

 Rádio e Serviço Público de Media 

Jornalismo e 

Sociedade 

 

A Comunicação 

Estratégica a nível 

meso (grupos e 

organizações) e 

macro (sociedades, 

mercados) 

 

Paula Espírito 

Santo 

Comunicação política 

Media e Cidadania 

Comunicação 

política e 

diplomática 

 

As funções sociais 

dos media e as 

representações 

mediáticas 

Paulo Martins Ética em Comunicação 

- Conflitos de interesse 

- Precariedade laboral e autonomia funcional 

- Autorregulação profissional 

- Jornalista como protagonista 

- Códigos deontológicos internos de órgãos de 

comunicação 

- Eficácia dos instrumentos de regulação ético-

deontológica 

- Jornalismo e privacidade 

 

 

Novas abordagens no Jornalismo Económico 

 

 

Jornalismo e 

Sociedade 

 

 

Raquel Baltazar Presença nos media e promoção da Literatura 

Portuguesa Contemporânea e da Literatura 

Hispano-Americana 

 

Estudos de Identidade 

Utopia e Viagem 

Cidadania / Educação / Cultura 

As funções sociais 

dos media e as 

representações 

mediáticas  

 

Comunicação e 

Língua 

Portuguesa 

mailto:pcordeiro@iscsp.ulisboa.pt
http://www.iscsp.ulisboa.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=185&Itemid=186
http://www.iscsp.ulisboa.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=185&Itemid=186
http://www.iscsp.ulisboa.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=319:paulo-martins&catid=151:auxiliares-
http://www.iscsp.ulisboa.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=185&Itemid=186
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Raquel Ribeiro Marketing e comunicação do Turismo em 

Portugal e nos países da CPLP (com 

Professora Filipa Fernandes) 

(campanhas de comunicação turística; 

profissões de comunicação em turismo; 

turismo enquanto sistema de produção de 

imagens e representações; processos de 

construção de narrativas e discursos 

turísticos) 

 

Tendências de marketing e comunicação 

(Marketing relacional e CRM; qualidade do 

atendimento ao cliente; avaliação da eficácia 

das estratégias de marketing e comunicação) 

 

Consumo e classes sociais em Portugal e nos 

países da CPLP (representações mediáticas 

dos indicadores relevantes para o 

estabelecimento das fronteiras inter-estratos; 

contributo do consumo cultural e mediático 

neste âmbito; estratégias de utilização destes 

“consumos-indicadores” por parte dos 

agentes sociais, como forma de 

comunicação de pertença ou aspiração ao 

status de uma determinada classe ou estrato) 

A Comunicação 

Estratégica a nível 

meso (grupos e 

organizações) e 

macro (sociedades, 

mercados) 

 

 

As funções sociais 
dos media e as 
representações 
mediáticas 

Rita Amorim Cidadania, Educação, Cultura, Sociolinguística 

Cibercultura, Multimédia e Internet  

Comunicação Política 

Imprensa 

Comunicação 

política e 

diplomática 

 

Comunicação e 

Língua 

Portuguesa 

mailto:rribeiro@iscsp.ulisboa.pt
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Sónia Sebastião Comunicação Estratégica (e.g. A Gamificação e 

a Comunicação Interna; A Gamificação e a 

Colaboração Organizacional; A presença 

digital das empresas do PSI-20; das 

empresas farmacêuticas presentes em PT; A 

importância do ZMOT (zero moment of 

truth) para as Relações Públicas Digitais) 

 

Ética em Comunicação (e.g. Códigos de Ética e 

Conduta do Consultor de Comunicação; The 

Cluetrain Manifesto e uso das redes sociais 

digitais em campanhas de comunicação) 

 

Comunicação e Relações Diplomáticas (e.g. 

produtos embaixadores; promoção das 

exportações portuguesas; eventos e missões 

diplomáticas) 

  

CPLP: A comunicação na projecção da Cultura 

(e Língua) Portuguesa (e.g. representação 

mediática da CPLP; comparação das 

profissões de comunicação nos estados 

membros; os eventos da CPLP como 

impulsionadores da sua notoriedade)  

A Comunicação 

Estratégica a nível 

meso (grupos e 

organizações) e 

macro (sociedades, 

mercados) 

 

 

Comunicação 

política e 

diplomática 

 

 

mailto:ssebastiao@iscsp.ulisboa.pt

