
Plano de Trabalhos - GT de Jovens Investigadores (2015-2017) 
 
 
A missão do GT de Jovens Investigadores é a de partilhar ideias e conhecimento, para 
oferecer às comunidades, organizações, estudantes ou simplesmente interessados a 
oportunidade de dialogar e trocar experiências de investigação. Assim, é da 
responsabilidade da nova coordenação estabelecer um plano de trabalhos exequível, 
dinâmico e focado nos interesses daqueles que procuram o GT de Jovens Investigadores 
para o próximo biénio 2015-2017.  
Neste sentido, procuraremos dar continuidade ao trabalho que tem vindo a ser feito 
desde 2011, nas suas vertentes que consideramos mais importantes: Encontro de 
Jovens Investigadores, Revista Comunicando e Escola de Verão. Contudo, pretendemos 
aliar outras atividades com um caráter pontual, mas altamente práticas para todos os 
investigadores em início de carreira nos diferentes ciclos de estudos e/ou em projetos 
de investigação.  
De seguida, descrevemos o plano de trabalhos distribuídos pelos dois anos de mandato, 
dividido por atividades permanentes e atividades pontuais. 
 
 

Objetivos específicos:  
 

 Suscitar o debate e o enriquecimento pessoal através da troca de experiências e 
da divulgação do trabalho realizado por estes agentes na área das Ciências da 
Comunicação. 

 Sublinhar a importância deste grupo para a qualidade dos resultados dos 
projetos de investigação. 

 Alertar para a necessidade de melhorar as condições de acolhimento que as 
Unidades de Investigação proporcionam a estes membros, de maneira a que a 
qualidade do trabalho saia reforçada. 

 Criar e consolidar um espaço de encontro e discussão que vá de encontro às 
necessidades e expectativas dos investigadores em início de carreira, com um 
encontro periódico do Grupo de Trabalho. 

 Realizar workshops/oficinas ou ações de formação pontuais ou inseridas nos 
encontros anuais sobre temas ou métodos do interesse do GT. 

 Manter o contacto com as outras estruturas da associação, no sentido de criar 
laços efetivos entre investigadores de várias gerações, mantendo um espaço de 
partilha de ideias entre os investigadores. 

 Refletir acerca de possibilidades de continuidade de investigação, divulgação 
(publicitação e publicação) de trabalho realizado e debate de possibilidades de 
integração no mercado de trabalho. 

 
 
 
 
 



Atividades Permanentes 
 

III Encontro de Jovens Investigadores em Ciências da Comunicação - SOPCOM 
Data: abril 2016 
Local: Universidade do Minho 
Duração: 1 dia 
Resumo: Os Encontros pretendem, sumariamente, debater as atividades em curso, 
refletir sobre aspetos que merecem uma atenção mais cuidada dos investigadores, 
abrindo, por fim, espaço a novas iniciativas que podem ser realizadas neste quadro. Este 
dia permite reunir investigadores em início de carreira que procuram respostas às mais 
variadas questões com que são confrontados no decorrer das suas investigações. 
Contam sempre com a colaboração de investigadores seniores que partilharão 
conhecimentos e experiências com os jovens investigadores, por áreas temáticas de 
interesse, dentro das Ciências da Comunicação. 
 

Revista Comunicando 
Definição do tema: fevereiro de 2016 e fevereiro de 2017 
Data do call: março de 2016 e março de 2017 
Data de lançamento: número 5 em dezembro de 2016 e número 6 em dezembro de 
2017 
Resumo: A revista Comunicando possui carácter científico e académico, sendo dedicada, 
preferencialmente, à área das Ciências da Comunicação e Humanidades, com foco 
multidisciplinar. Com esta publicação pretende-se promover a reflexão em torno de 
algumas das questões mais prementes da investigação em comunicação da atualidade. 
Por outro lado, procura-se estabelecer uma plataforma de contacto e interação entre 
investigadores com afinidades temáticas, além de uma diversificação do próprio 
conhecimento na vasta área das Ciências da Comunicação. 
A publicação é editada anualmente pelo Grupo de Jovens Investigadores da SOPCOM, 
com ISSN: 2182-4037 
 

III Escola de Verão 
Data: segundo ou terceiro trimestre de 2017 
Local: a definir (objetivo: descentralizar relativamente aos locais das anteriores Escolas 
de Verão) 
Duração: 3 dias 
Resumo: As Escolas de Verão são uma oportunidade para promover a formação em 
várias áreas do saber em Ciências da Comunicação, nomeadamente sobre metodologias 
de investigação e tecnologias aplicadas à comunicação. Surgem como oportunidades de 
formação intensiva e sessões de mentoria, onde os participantes podem apresentar a 
evolução de trabalhos, que posteriormente são submetidos a uma equipa que procede 
à revisão dessa investigação, registando os pontos que carecem de uma atenção mais 
cuidada. 
 
 



Atividades Pontuais 
 
Oficinas de Formação 
 

 Oficina 1 - Diário de Bordo de um investigador 
Data: ao longo dos dois anos. A primeira ação será já no primeiro trimestre de 2016. 
Local: dependerá do membro promotor que queira promover esta ação. Queremos que 
a oficina acontece em qualquer instituição superior que se mostre interessada e seja 
viável. 
Duração: 4 semanas (1 módulo em cada semana / cada módulo terá a duração de 4 
horas) 
Resumo: Pretende-se fomentar formação prática onde o jovem investigador poderá 
adquirir conhecimentos técnicos e práticos no âmbito das tecnologias e ferramentas de 
apresentação e gestão de documentos no decorrer da sua investigação. Esta oficina está 
dividida em 4 módulos. O formando poderá optar por uma rota do módulo 1 ao 4, ou 
por módulos individuais.  
 

 Oficina 2 - Gestão do Tempo: (des)conciliar ou englobar a vida profissional e a 
vida pessoal 

Data: ao longo dos dois anos. A primeira ação será já no primeiro trimestre de 2016. 
Local: dependerá do membro promotor que queira promover esta ação. Queremos que 
a oficina acontece em qualquer instituição superior que se mostre interessada e seja 
viável. 
Duração: sessão de 3h 
Resumo: Com esta oficina pretende-se que os formadores/oradores transmitam aos 
participantes interessados, sugestões, dicas e modelos de organização da vida 
profissional. Esta oficina foi pensada principalmente em quem se encontra em processo 
de investigação (seja em mestrado, doutoramento ou integrado em projetos), no 
sentido de melhor poderem organizar tanto a investigação, como a conciliação deste 
âmbito com a vida pessoal.  
 

Webinários 
Data: a definir com os oradores. Sessões temáticas irão ao encontro das necessidades 
membros, que serão auscultados para este efeito. 
Local: virtual, através de plataformas para webinários. 
Duração: entre 1h a 2h por sessão. 
Resumo: Com o intuito de aproximar a investigação sénior aos jovens investigadores 
sem necessidade de deslocações e outros custos que possam estar associados, 
pretendemos promover pontualmente, preferencialmente mensalmente, algumas 
sessões de encontros didáticos onde convidamos um especialista nacional ou 
internacional para partilhar o seu conhecimento numa determinada área, assim como a 
investigação em curso, problemas e soluções.  
 

 



Boletim Informativo  
Data: mensal. 
Local: virtual, enviado para a mailinglist dos membros do GT. 
Resumo: Criar uma newsletter cujo foco é unicamente a divulgação de uma triagem de 
Chamadas a trabalhos, Chamadas a Artigos académicos nacionais e internacionais nas 
áreas das Ciências da Comunicação. O boletim terá também espaço para a divulgação 
dos eventos do GT, assim como o destaque mensal da investigação de um membro do 
grupo. 
 

Destaque Mensal da investigação 
Data: mensal. 
Local: Site do GT de Jovens Investigadores 
Resumo: Destaque do trabalho desenvolvido por um membro do GT de Jovens 
Investigadores, no site do grupo e em outros meios de comunciação nossos e parceiros.  
Pretendemos que a periodicidade seja mensal, num total de 24 destaques. 
 

Redes de Cooperação  
Implementar uma rede de cooperação com grupos de investigadores internacionais e 
criar sinergias com outras Escolas fora do âmbito das Ciências da Comunicação. 
 

Investigadores Anónimos 
Promover sessões, preferencialmente bimestrais, com momentos de partilha de dúvidas 
e angústias para quem está a iniciar uma carreira de investigação. 
 
 

 

Atividades de Gestão e divulgação da atividade do GT 
 

 Atualização das plataformas (site, Facebook, página do GT na página do 
SOPCOM); 

 Melhoramento da visibilidade dada aos membros; 
 Auscultação dos membros quanto às suas necessidades formativas; ideias para 

o GT e disponibilidades, 
 Divulgação do GT Jovens Investigadores em diversas instituições de ensino 

superior e eventos científicos. 
 

 

A equipa coordenadora, 

Sandra Oliveira 

Mafalda Oliveira 

 



Anexo: Calendarização  
 

(sujeita a alterações e/ou disponibilidade dos intervenientes) 
 
 
 
 
 

2016 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

Atividade 
Permanente 
(AP) 

   

III Encontro 
Jovens 
Investigado
res 

        

Revista 
Comunicando 

 
Definir 
tema 

Abrir call 
for papers 

   

Deadline 
Call for 
paper – Nº 
5 

  
Receber 
avaliações 

Selecção 
final de 
artigos 

Publicação 
Nº 5 

Formação  Oficina 1 Oficina 2  Oficina 1 Oficina 2   Oficina 1 Oficina 2   

Webinários W-1 W-2 W-3 W-4 W-5 W-6 W-7 - W-8 W-9 W-10 W-11 

Boletim 
Informativo 

BI-1 BI-2 BI-3 BI-4 BI-5 BI-6 BI-7 BI-8 BI-9 BI-10 BI-11 BI-12 

Destaque 
Mensal 

JI-1 JI-2 JI-3 JI-4 JI-5 JI-6 JI-7 - JI-8 JI-9 JI-10 JI-11 

 
Legenda: W-1 = Webinário; BI -1 = Boletim Informativo; JI-1 = Jovens Investigador destacado 

 
 
 



 
 
 

 
 

2017 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

Atividade 
Permanente 
(AP) 

     
III Escola 
de Verão 

      

Revista 
Comunicando 

 
Definir 
tema 

Abrir call 
for papers 

   

Deadline 
Call for 
paper – Nº 
6 

  
Receber 
avaliações 

Selecção 
final de 
artigos 

Publicação 
Nº 6 

Formação Oficina 1 Oficina 2  Oficina 1 Oficina 2     Oficina 1 Oficina 2  

Webinários W-12 W-13 W-14 W-15 W-16 W-17 W-18 - W-19 W-20 W-21 W-22 

Boletim 
Informativo 

BI-13 BI-14 BI-15 BI-16 BI-17 BI-18 BI-19 BI-20 BI-21 BI-22 BI-23 BI-24 

Destaque 
Mensal 

JI-12 JI-13 JI-14 JI-15 JI-16 JI-17 JI-18 - JI-19 JI-20 JI-21 JI-22 

 

Legenda: W-1 = Webinário; BI -1 = Boletim Informativo; JI-1 = Jovens Investigador destacado 

 


