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Estrutura da Sessão
❖ O quê? Conceito, domínios e áreas de utilização da comunicação

inclusiva em contexto académico

❖ Comunicação Inclusiva da Ciência

❖ Como? Estratégias e práticas de comunicação (verbal e visual)
sensível às questões de género, étnicas, culturais e outras
condições particulares.

❖ Através de exercícios práticos

❖ Através de discussão

❖ Através de exercício de brainstorming: “Criação de uma campanha
de comunicação na UC”



Comunicação Inclusiva: O quê?

“Uma linguagem inclusiva e não enviesada evita os estereótipos e as referências irrelevantes a 

particularidades dos indivíduos, e reconhece as qualidades positivas de todas as pessoas” (Secretariado-

Geral do Conselho da União Europeia, 2018, p.7)

=> Reflete diversidade e a pluralidade

COMUNICAÇÃO ESCRITA, ORAL, GRÁFICA OU SIMBÓLICA

Potencial transformador!!!

o Ajudar a identificar necessidades diferentes de mulheres e homens

o Contribuir para a inclusão de todas as pessoas que, por qualquer circunstância específica, devam ser 

mencionadas em documentos institucionais

o Contribuir para o entendimento das formas como a linguagem molda os comportamentos

o Desconstruir estereótipos de género e outros

o Contribuir para uma sociedade mais igual e mais justa



Comunicação Inclusiva: 
Princípios

• Respeito pela dignidade das pessoas

• Igualdade

• Não discriminação, 

• Respeito pela diversidade

• Reconhecimento e desafio de estereótipos

• Inserção: evitar omissões e invisibilidades

• Evitar trivializações e subordinações

• Utilizar alternativas ao uso do universal 
masculino

• Evitar o falso neutro



Comunicação Inclusiva: 
Quando? Onde?

• Website da UC e todas as UO;

• Redes sociais da UC e todas UO;

• Nas plataformas usadas pelas UO (e.g., 

Moodle, DOMUS); 

• Na intranet;

• Nas revistas/newsletters da UC;

• Todos os documentos de comunicação

interna ou externa;

• Referências bibliográficas (através da 

inclusão de nomes próprios);

• Eventos;

• Na prática científica!

• Em diferentes níveis

• Institucional

• Atividades de 

comunicação/disseminação

• Interpessoal.



Comunicação Inclusiva: 
Como?

Comunicação 
sensível ao 
sexo/género

Comunicação 
inclusiva 

referente a 
pessoas não 

binárias

Comunicação 
inclusiva sensível 

às questões 
étnicas, culturais 

e outras 
condições 

particulares

Comunicação 
inclusiva 

referente a 
pessoas com 
diversidade 

funcional e/ou 
neurodiversidade 

Comuni-
cação 
escrita

Comuni-
cação 
oral

Comuni-
cação 
visual



Comunicação inclusiva sensível ao género

• Utilização de formas 
duplas (e.g., mãe/pai)

• Uso de barras

A especificação do 
sexo/género

A neutralização ou 
abstração da 
referência ao 
sexo/género  

- 2 tipos de recursos (Abranches, 2009):
Dois princípios básicos: 

- visibilidade 

- simetria das representações 

de género 



Comunicação inclusiva sensível ao género

• Os pais 

-----» O pai e a mãe

• Os jovens

-----» As jovens e os jovens; as/os jovens

• O idoso 

-----» O idoso ou a idosa; o/a idoso/a

• Os reformados 

-----» As reformadas e os reformados

• Os candidatos 

-----» As  candidatas e os candidatos

1. Especificação do sexo/género



Comunicação inclusiva sensível ao género

• Candidato

-----» Pessoa que se candidata; pessoa candidata

• Médicos; enfermeiros, etc.

-----» Pessoal médico; pessoal de enfermagem; 
profissionais de saúde; profissionais de 
enfermagem

• Professores

-----» Docentes; o corpo docente

• Eleitores

-----» O eleitorado

• Alunos

-----» Discentes; estudantes

• O candidato deve formular a candidatura…

-----» A candidatura deve ser formalizada…

• Os subscritores da petição

-----» A petição subscrita por…

• Nascido/a em …

-----» Local de nascimento

• Filho/a de

-----» Filiação



Comunicação inclusiva sensível às questões étnicas, 
culturais e outras condições particulares

• Os imigrantes 

-----» As pessoas migrantes; a 
comunidade migrante

• Os jovens

-----» A juventude; a população jovem; 
as pessoas jovens

• Os idosos

-----» A população idosa; as pessoas 
séniores; os séniores

• Ciganos, a raça cigana

-----» Pessoas ciganas; 

comunidade(s) cigana(s)

• Sem-abrigo

-----» Pessoas em situação de sem 

abrigo

A tónica deve ser colocada na pessoa e não numa das suas 
características (Soares, 2017, p.3)



Comunicação inclusiva referente 
a pessoas com diversidade 
funcional e/ou neurodiversidade 

•Colocar a tónica na pessoa (e.g., “pessoa com diversidade funcional”). 

•Salientar a singularidade e as capacidades de cada pessoa, em vez de a 
definir por um problema de saúde. 

•Utilizar a expressão língua gestual portuguesa e não “linguagem 
gestual”. 

•Evitar expressões como “sofre de” e palavras que remetam para a ideia 
de vítima. 

•Evitar termos que definam a deficiência como uma limitação. 

•Evitar designações coletivas como “os cegos” ou “surdos-mudos”. 

•Evitar a utilização de diminutivos. 



Comunicação inclusiva na oralidade

BOAS PRÁTICAS

- Perguntar à pessoa como deseja ser tratada

- Locução em vídeos institucionais equilibrada em relação ao género

- Representação em programas de rádio ou podcasts equilibrada em relação ao género

- Não utilização de diminutivos ou alcunhas para pessoas estrangeiras ou com nomes difíceis de 
pronunciar

- Aceitação e celebração de diferentes sotaques

- Falar no volume e tom utilizados regularmente, articulando de forma clara

- Adaptação do discurso ao contexto

- Linguagem corporal e expressões faciais



Comunicação inclusiva visual

•BOAS PRÁTICAS

• utilização equilibrada de imagens de homens e mulheres; 

• utilização de imagens que mostrem diversidade de pessoas
(estatura, idade, etnia, formas físicas); 

• aparecimento de diferentes configurações familiares e relações
afetivas. 

• não utilização de imagens que veiculem estereótipos de género; 

• pessoa com deficiência tratada como qualquer outra pessoa e 
não de forma caricaturada, paternalista ou infantilizada; 

• comunicação acessível, clara e de fácil perceção; 

• garantir acesso a tradução e interpretação de materiais e 
recursos em língua gestual portuguesa, materiais em braille, e a 
outros tipos de materiais como ícones e imagens.



Comunicação inclusiva da Ciência

Movimento global para modificar o paradigma da comunicação da ciência 

de forma a que conceitos como inclusão, equidade e 

interseccionalidade ocupem lugares centrais

Canfield, 2020. Prática de comunicação intencional e reflexiva que 

identifica desigualdades sistémicas (incluindo estereótipos de género –

entre outros) e trabalha para as desconstruir, reconhecendo a 

individualidade de cada pessoa envolvida na prática científica e a 

interseccionalidade que a carateriza, e partindo do princípio do 

reconhecimento e empoderamento das pessoas envolvidas na prática 

científica

Ponto de Partida: Obrigação de comunicar a ciência a um público o mais 

alargado possível

- de forma clara

- de forma inclusiva

- de forma democrática.



Caraterísticas da comunicação inclusiva da 
ciência:

Compromisso com:

- Igualdade

- Equidade

- Diversidade

(em linha com o 
PIED/UC 2019-2023)



Vantagens da Comunicação Inclusiva da Ciência

• Comunicação inclusiva da ciência é 
essencial para resolver Wicked
Problems

• DESIGUALDADE DE GÉNERO É UM 
WICKED PROBLEM

• Democratização do acesso ao 
conhecimento

• Reforço do papel do conhecimento 
científico como um mecanismo de 
inclusão

• Reforço do apoio público à ciência 
(incluindo ao seu financiamento)



Comunicação Inclusiva da Ciência – boas práticas

Contextualizar a investigação

Comunicar resultados de investigação aos públicos que 
constituíram o cerne do estudo

Integração desse público no desenho da campanha/ação de 
comunicação 

Considerar a acessibilidade dos locais onde o evento de 
disseminação se realiza

Considerar os recursos do público

Integrar diversidade de comunicadores/as de ciência e 
investigadoras/es - Representação

Utilização de linguagem inclusiva



Comunicação Inclusiva da 
Ciência – estratégias

• Multilinguismo

• Formação para a comunicação da ciência em contextos
diversos e a públicos diferenciados, disponível para pessoas
investigadoras em todas as áreas científicas

• Uso/ criação de canais de comunicação de ciência
alternativos

• Aproveitamento do potencial das redes sociais

• Cooperação com diferentes atores em diferentes locais

• Citizen Science

• https://www.iseechange.org/

• https://feralatlas.supdigital.org/index?text=introduction-to-
feral-atlas&ttype=essay&cd=true

https://www.iseechange.org/
https://feralatlas.supdigital.org/index?text=introduction-to-feral-atlas&ttype=essay&cd=true


Comunicação inclusiva

Vídeos - discussão



Comunicação inclusiva - vídeos

https://www.youtube.com/channel/UCwJWYs4uKz77qR_NaruUcBg

Vídeo Institucional Universidade de Coimbra (PT)

https://www.youtube.com/channel/UCwJWYs4uKz77qR_NaruUcBg


Comunicação inclusiva - vídeos

https://www.youtube.com/watch?v=XzzcHQMjtig

Vídeo Institucional Universidade do Minho (PT)

https://www.youtube.com/watch?v=XzzcHQMjtig


Comunicação inclusiva - vídeos

https://www.youtube.com/watch?v=7LX04Q3xz9k&list=UUwJWYs4uKz77qR_NaruUcBg&index=18

Sustentabilidade Económica 



Comunicação inclusiva - vídeos

https://www.youtube.com/watch?v=0EuMljXcfO8

Agarra os teus sonhos – UMinho

https://www.youtube.com/watch?v=0EuMljXcfO8


Comunicação inclusiva - vídeos

https://www.youtube.com/watch?v=nwYRrM-x9sQ&list=UUwJWYs4uKz77qR_NaruUcBg&index=33

A Nossa UC | Episódio #2: O Desporto na Universidade de Coimbra

https://www.youtube.com/watch?v=nwYRrM-x9sQ&list=UUwJWYs4uKz77qR_NaruUcBg&index=33


Comunicação inclusiva - vídeos

https://www.youtube.com/watch?v=-mQFl9XPcwg

A Nossa UC | Episódio #4: O Plano de Formação da UC

https://www.youtube.com/watch?v=-mQFl9XPcwg


Comunicação inclusiva

Publicações em 
redes sociais -

discussão





















Instagram da Universidade da Beira Interior



Comunicação inclusiva

Eventos Científicos -
Discussão



Comunicação inclusiva - eventos



Comunicação inclusiva - eventos



Global 
Summit of 

Women
2014

Comunicação inclusiva - eventos



Celebrando 
a 

diversidade 
dos

líderes

Comunicação
inclusiva - eventos



Comunicação inclusiva
- eventos



Comunicação inclusiva

Notícias - Discussão



Comunicação inclusiva - notícias
https://noticias.uc.pt/artigos/da-alta-a-baixa-a-ciencia-sai-a-rua-para-noite-europeia-dos-investigadores/

Da Alta à Baixa, a ciência sai à rua para Noite Europeia dos Investigadores

Mais de 50 atividades e cerca de 300 pessoas, entre investigadores e investigadoras e 
estudantes de doutoramento de 25 Centros de Investigação da Universidade de 
Coimbra (UC), a Noite Europeia dos Investigadores (NEI) acontece a 24 de setembro e 
quer aproximar a ciência da sociedade.

Descobrir mais sobre "Os Solos e o Clima" no café Sofia ou "Uma Noite Cheia de Sono", no 
Quebra Bar. Conhecer o mundo das "Tartarugas e o Campo Magnético" na Ourivesaria 
Costa ou passar na Rua Larga para a iniciativa "Sustentágua". Passar pela Residência 
Ideal e atravessar "A Muralha do Cérebro" ou pela Taberna Laura e percorrer "Àrvores e 
Florestas", as opções são muitas, o difícil vai ser mesmo, escolher.

Entre as 16 e as 23 horas, o tema é SCICLI – Science For Climate | Ciência para o Clima. 
De restaurantes e lojistas da baixa, ao Jardim Botânico e a Porta Férrea, vai ser 
possível percorrer os vários pontos disponíveis no mapa da NEI 2021. A Rota da 
Ciência quer responder à questão “Como pode a ciência contribuir para o conhecimento 
sobre as causas e efeitos das alterações climáticas e para a neutralidade do clima até 
2050?”. Através de uma Webapp, os participantes são convidados a percorrer os vários 
locais e participar nas atividades.

https://noticias.uc.pt/artigos/da-alta-a-baixa-a-ciencia-sai-a-rua-para-noite-europeia-dos-investigadores/


Comunicação inclusiva - notícias
https://www.uc.pt/iii/nei

Noite Europeia dos Investigadores 2021

A Noite Europeia de Investigadores está de volta à Universidade de Coimbra (UC). Cada um/a de vós terá um papel preponderante para o 
sucesso de mais esta edição, que acontecerá a 24 de setembro de 2021, entre as 16h00 e as 23h00. (…)

Assim, queremos aproximar a Universidade e os seus investigadores as suas investigadoras ainda mais da sociedade civil, promovendo 
verdadeiras oportunidades para que as comunidades partilhem as suas preocupações e expectativas sobre a Investigação, Ciência e 
Alterações globais. Através das várias atividades propostas por vós, queremos promover a sensibilização dos cidadãos, em especial os 
mais novos, para a Investigação e Inovação empenhada no desenvolvimento de tecnologia, indústria e transportes verdes, bem como 
preservação de ecossistemas e recursos naturais. (…)

Desta forma, o iiiUC, em colaboração com o Museu da Ciência, as Unidades I&D e os vários Centros de Ciência irá dinamizar, durante a tarde e 
noite do dia 24 de setembro, a Rota de Ciência que unirá a Universidade e a Alta e Baixa de Coimbra e aproximará os/as 
investigadores/as e os cidadãos.

O evento contará com mais de 50 atividades, dinamizadas por mais de 250 invistigadores e investigadoras de 25 Unidade de I&D e Centros 
de Ciência da Universidade de Coimbra. O evento conta com o apoio precioso de cerca de 50 associados da Agência de Promoção da 
Baixa de Coimbra, que são comerciantes e lojistas da Alta e Baixa de Coimbra que vão estar ao lado dos nossos investigadores/as 
durante este evento.

Devido a previsão atmosférica de chuva, tivemos que deslocalizar alguns pontos de Investigadores.

A Noite Europeia de Investigadores (NEI) na Universidade de Coimbra (UC) é para todos e todas!

Todas as áreas cientificas estão convidadas a propor atividades para a NEI, quer contribuam direta ou indiretamente para o tema SCICLI -
SCIENCE FOR CLIMATE | CIÊNCIA PARA O CLIMA, isto é para a compreensão das alterações climática e/ou adaptação das 

comunidades e do Homem rumo à neutralidade carbónica.

O desafio que propomos a todos os investigadores e todas as investigadoras é que pensem em atividades para a NEI que sejam 
ecologicamente responsáveis, contribuindo para o fortalecimento da consciência e da ação cívica para um futuro mais sustentável.

A NEI 2021 alinha-se com o compromisso assumido pela Universidade de Coimbra para com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da 
Agenda 2030 das Nações Unidas.

https://www.uc.pt/iii/nei


Comunicação inclusiva - notícias
https://noticias.uc.pt/multimedia/videos/20-anos-a-ser-a-casa-da-interdisciplinaridade-da-

uc/?fbclid=IwAR1C0v7wnD6ZT6QgnjK6EAmEX8iO03CFQx4dinCK2a48sisffqxZuHR8bFM

20 anos a ser “a casa da interdisciplinaridade da UC”

Instituto de Investigação Interdisciplinar da Universidade de Coimbra assinala 20 anos de existência. Programa das comemorações vai 
ser conhecido brevemente.

O Instituto de Investigação Interdisciplinar da Universidade de Coimbra (IIIUC) promove investigação e formação avançada 
interdisciplinares. A 11 de maio de 2021, o IIIUC celebra 20 anos de atividade. A efeméride foi marcada pela equipa, reunida 

junto à sede do IIIUC, na Casa Costa Alemão.

Ao longo do ano, o IIIUC pretende promover “outros momentos com todos os que têm contribuído para o desenvolvimento do IIIUC 
ao longos destes anos, como por exemplo estudantes de doutoramento, investigadores, docentes, coordenadores de curso de 

doutoramento, elementos das direções e conselhos científicos anteriores” entre outros.

A “casa das unidades de investigação e desenvolvimento e das áreas estratégicas da UC” pretende, de acordo com a diretora e Vice-
Reitora para a Investigação e 3.º Ciclo, Cláudia Cavadas, continuar a “promover a investigação”, para os próximos 20 anos.

O programa completo vai ser lançado em breve e vai abarcar todo o ano. As comemorações, revela Cláudia Cavadas, incluem “um 
ciclo de conferências interdisciplinares, prémios de apoio à investigação interdisciplinar e promoção da cultura científica, 

atividades de comunicação de ciência, incluindo formação para investigadores/as da comunidade UC, lançamento de iniciativas 
interdisciplinares, entre outras atividades de divulgação e promoção da investigação interdisciplinar na Universidade de 

Coimbra”.

https://noticias.uc.pt/multimedia/videos/20-anos-a-ser-a-casa-da-interdisciplinaridade-da-uc/?fbclid=IwAR1C0v7wnD6ZT6QgnjK6EAmEX8iO03CFQx4dinCK2a48sisffqxZuHR8bFM
https://noticias.uc.pt/multimedia/videos/20-anos-a-ser-a-casa-da-interdisciplinaridade-da-uc/


Comunicação inclusiva - notícias
https://noticias.uc.pt/universo-uc/universidade-de-coimbra-colabora-com-a-amazon-web-services-na-formacao-em-competencias-

digitais/?fbclid=IwAR2U6u6HYLV9QLWztS1Of6ZlI0JRLt1vYkcSH0NgK1m0UEax3ipo0mSpvPY

Universidade de Coimbra colabora com a Amazon Web Services na formação em competências digitais

A Universidade de Coimbra vai colaborar com a Amazon Web Services (AWS) Academy. Esta colaboração vai permitir incrementar a 
aposta da UC no domínio das competências digitais, proporcionando aos seus estudantes e formandos uma oferta com 

reconhecimento internacional, que os irá ajudar a preparar para a certificação AWS.

A partir do próximo ano letivo, os interessados na formação poderão, com o suporte de formadores da UC certificados pela AWS, 
inscrever-se em cursos com diferentes perfis e níveis de progressão (de inicial a avançado), que os vão preparar para a 

proficiência na tecnologia de computação em nuvem. Os cursos irão ajudar os estudantes a prepararem-se para a 
certificação AWS, reconhecida pelo setor.

“A colaboração com a AWS Academy, que agora celebramos, insere-se numa linha estratégica da UC de valorização dos profissionais 
que ajuda a formar, proporcionando oportunidades que possam prepará-los, o melhor possível, para os desafios do mercado de 

trabalho atual, cujas mudanças compreendemos e antecipamos, e para a distintividade do respetivo curriculum e das 
competências que comporta. O rápido crescimento da computação em nuvem está a gerar um número crescente de empregos 

de alta qualidade em organizações em todo o mundo e as capacidades técnicas que os formandos vão desenvolver através deste 
programa deixá-los-ão bem preparados para o futuro. Estamos por isso muito satisfeitos por passar a disponibilizar o 

curso/formação da AWS Academy na UC”, afirma a Vice-Reitora da UC para os Assuntos Académicos, Cristina Albuquerque.

“Criámos a AWS Academy para desenvolver a próxima geração de profissionais de computação em nuvem, trabalhando em 
colaboração com instituições de ensino superior e parceiros da indústria. O nosso objetivo é construir uma ‘linha de produção’ de 
profissionais treinados pela AWS que ajudem impulsionar a inovação ao mesmo tempo que a computação em nuvem se torna o 

novo normal”, afirma Tracy Applegate, da AWS Academy. “Os profissionais de Tecnologias de Informação com conhecimentos de 
computação em nuvem têm imensa procura no mercado de trabalho e estamos orgulhosos de poder participar no ensino e 

preparação dos estudantes da Universidade de Coimbra para essa realidade”, acrescenta.

https://noticias.uc.pt/universo-uc/universidade-de-coimbra-colabora-com-a-amazon-web-services-na-formacao-em-competencias-digitais/?fbclid=IwAR2U6u6HYLV9QLWztS1Of6ZlI0JRLt1vYkcSH0NgK1m0UEax3ipo0mSpvPY
https://noticias.uc.pt/universo-uc/universidade-de-coimbra-colabora-com-a-amazon-web-services-na-formacao-em-competencias-digitais/


Comunicação inclusiva - notícias
https://noticias.uc.pt/universo-uc/noite-europeia-dos-investigadores-a-procura-das-melhores-propostas-de-atividades-para-

2021/?fbclid=IwAR3v0xsqEJ6PTE5ubDwZF3QrnETmmliThWLaoIAir036ti6oGMtpMTfZ8jk

FCTUC promove programa YouAsk dirigido a alunos do secundário

O objetivo é dar a conhecer os cursos de Licenciatura e Mestrado Integrado que a FCTUC tem para oferecer.

De 21 a 25 de junho, a Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC) vai promover o 

programa YouAsk FCTUC, um programa dirigido aos estudantes do ensino secundário.

O objetivo é dar a conhecer os cursos de Licenciatura e Mestrado Integrado que a FCTUC tem para oferecer. O 

programa YouAsk FCTUC conta com a presença de representantes de cada curso, que farão uma 

apresentação do mesmo e estarão disponíveis para esclarecer as dúvidas que surjam.

www.uc.pt/fctuc .

Aos interessados basta selecionar os cursos sobre os quais gostariam de obter informação, escolher as sessões 

em que pretendem participar e, caso tenham dúvidas, usar a caixa correspondente para as deixar. 

Receberão de seguida um email de confirmação com os dados necessários para assistir à sessão.

https://noticias.uc.pt/universo-uc/noite-europeia-dos-investigadores-a-procura-das-melhores-propostas-de-atividades-para-2021/?fbclid=IwAR3v0xsqEJ6PTE5ubDwZF3QrnETmmliThWLaoIAir036ti6oGMtpMTfZ8jk
https://noticias.uc.pt/universo-uc/fctuc-promove-programa-youask-dirigido-a-alunos-do-secundario/
http://www.uc.pt/fctuc


Comunicação inclusiva - notícias
http://www.ie.ulisboa.pt/events/inovacao-e-inclusao-em-educacao-escola-municipio-universidade?l=L1&ri=0

INOVAÇÃO E INCLUSÃO EM EDUCAÇÃO: ESCOLA-MUNICÍPIO-UNIVERSIDADE

Este encontro constitui um momento privilegiado para a divulgação e o debate público da atividade desenvolvida pela REDESCOLA, 
plataforma colaborativa do IE-ULisboa com diferentes comunidades de profissionais da educação, em todos o país, vocacionada 

para a emergência e consolidação de práticas inovadoras no sistema educativo.

Inovação e inclusão dão mote ao encontro, tendo em vista o desenvolvimento das organizações educativas e a construção 
contextualizada de melhores práticas, respondendo a dois desafios centrais para os sistemas educativos contemporâneos: o da 

criação de novos contextos de aprendizagem enriquecidos por tecnologia e da promoção de práticas educativas inclusivas tendo 
em conta a diversidade crescente dos contextos educacionais e dos seus públicos.

O Encontro inclui duas mesas redondas e dois painéis. As mesas redondas incidirão na importância do trabalho em rede, no interior da 
escola, e na sua relação com o exterior, revelando formas inclusivas e inovadoras de intervenção em educação. Os painéis 

centrar-se-ão nos ambientes educativos e nas tecnologias.

O Encontro mobiliza atores das autarquias e das escolas, bem como investigadores do IE-ULisboa que darão testemunho da sua ação 
conjunta, informada pela investigação e concretizada em projetos de intervenção em curso, que, de forma mais direta ou 

indireta, envolvem diferentes comunidades de profissionais, na área da educação, em todos o país.

Com edição online, este evento destina-se aos diversos grupos de profissionais envolvidos no setor da educação e a todos os 
interessados em políticas públicas e gestão escolar.

Este Encontro disponibilizará interpretação em língua gestual portuguesa.

http://www.ie.ulisboa.pt/events/inovacao-e-inclusao-em-educacao-escola-municipio-universidade?l=L1&ri=0


Comunicação inclusiva - notícias
https://noticias.uc.pt/universo-uc/final-da-uc-3mt-reune-20-estudantes-de-doutoramento-em-

competicao/?fbclid=IwAR33THUYwDKezrcbMsTk005-akyCpYBATFDGuI-DgpFD4CvMO_ZKpOQs9Nc

20 estudantes de doutoramento da UC na final do concurso “3 Minute-Thesis”

https://noticias.uc.pt/universo-uc/final-da-uc-3mt-reune-20-estudantes-de-doutoramento-em-competicao/?fbclid=IwAR33THUYwDKezrcbMsTk005-akyCpYBATFDGuI-DgpFD4CvMO_ZKpOQs9Nc
https://noticias.uc.pt/universo-uc/final-da-uc-3mt-reune-20-estudantes-de-doutoramento-em-competicao/


Comunicação inclusiva - notícias
https://www.ulisboa.pt/evento/fatal-oficina-video-no-teatro-e-nas-artes-performativas-2a-sessao

FATAL | Oficína: Vídeo no teatro e nas artes performativas - 2ª Sessão

Oficina dedicada à reflexão das imagens em movimento (vídeo) com o teatro e as artes performativas. Aborda as 
necessidades do registo em vídeo de uma peça teatral para arquivo, a importância dos materiais promocionais, o 
cinema documental no teatro, bem como o uso do vídeo como elemento cênico em espectáculos, sem esquecer 

o potencial do vídeo-teatro.

As sessões visam a exploração de temas menos divulgados, na formação destas áreas, destacando-se como um espaço 
de reflexão e partilha de ideias. Será feita a visualização, análise e discussão de alguns exemplos, com diferentes 
abordagens, concepção e técnicas, incentivando os participantes a gerar um ponto de vista pessoal sobre estes 

assuntos.

Será feito um enquadramento e mapeamento de técnicas e tecnologias para a produção de vídeos. Identificação, 
importância e utilização do som e da luz nos registos.

A oficina abordará questões como a percepção do espaço, corpo, imagem e movimento. Para todos os que estejam 
motivados para reflectir e planear um possível projecto prático, como vídeo criadores.

No intervalo de dias entre as sessões da oficina os participantes irão realizar um exercício simples, através dos 
equipamentos individuais, através da aplicação dos conceitos propostos.

https://www.ulisboa.pt/evento/fatal-oficina-video-no-teatro-e-nas-artes-performativas-2a-sessao


Comunicação inclusiva - notícias
https://www.ulisboa.pt/evento/fatal-oficina-video-no-teatro-e-nas-artes-performativas-2a-sessao

FATAL | Oficína: Vídeo no teatro e nas artes performativas - 2ª Sessão

https://www.ulisboa.pt/evento/fatal-oficina-video-no-teatro-e-nas-artes-performativas-2a-sessao


Brainstorming: Campanha de comunicação

• Possíveis temas: 

- Relevância da comunicação
inclusiva na UC; 

- Igualdade de género na UC;  

- Divulgação de um evento
científico

- …

Passos sugeridos:

- Objetivo

- Audiência

- Mensagem

- Canais de comunicação

- Pessoas/organizações 
envolvidas

- Recursos

- Materiais



Comunicação Inclusiva: Checklist (1/2)

 Estão assegurados os dois objetivos da comunicação inclusiva?

 Visibilidade

 simetria das relações de género

 Foram utilizadas alternativas ao uso do universal masculino (falso neutro)?

Os homens e as mulheres estão representados de forma equitativa?

 Referência explícita a ambos os géneros

 Utilização de formas duplas ou uso de barras

 Presença equilibrada de ambos os  sexos

 Estão presentes esforços para a neutralização/abstração da referência ao género?

 nomes sobrecomuns ou nomes coletivos

 nomes representando Instituições/ Organizações/Órgãos

 Eliminação do artigo, quando possível 

 Pronomes invariáveis



Comunicação Inclusiva: Checklist (2/2)

 Está representada a diversidade da comunidade académica?

 Diversidade de género

 Diversidade étnica 

 Diversidade funcional

 Diversidade etária

 Na comunicação verbal?

 Na comunicação visual?

 Estão asseguradas as condições de acesso à informação a toda a comunidade?

 Quando não é possível assegurar o acesso, essa informação está disponível?

 Estão presentes conteúdos específicos dedicados à igualdade e diversidade?

Os conteúdos desafiam estereótipos (de género e outros)?



Resistir às Resistências: Checklist 
 Língua entendida como um objeto em vida, em constante atualização

 É a linguagem que permite configurar o mundo e definir fronteiras de pensamento e comportamento 

 Linguagem inclusiva não é uma moda

 Linguagem inclusiva não é apenas ser politicamente correto

 Ênfase no correto

 Plano Estratégico UC e PIED@UC

 Horizonte Europa – acesso a financiamento

 Está na lei

 Linguagem inclusiva descreve o mundo real

 Linguagem inclusiva cria visões não estereotipadas da realidade 

 Desconstrução de estereótipos

 Construção de um mundo mais igual

 Práticas em outros países



Noutros países…



Mais recursos disponíveis…

Na página UC do projeto SUPERA

https://www.uc.pt/supera/recursos/index

https://www.uc.pt/supera/recursos/index


Recursos – Comunicação Inclusiva da Ciência

• https://jcom.sissa.it/archive/20/01/JCOM_2001_2021_C01/JCOM_2001_2021_C05

• https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fcomm.2020.00002/full

• https://inclusivescicomm.org/resources/

• https://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2021/10/11/less-prestigious-journals-can-contain-more-diverse-research-by-citing-them-we-can-shape-a-more-just-politics-of-
citation/?fbclid=IwAR2wpqsrf1mVtrhPucM8ld7LJ3o1TKLACFqDGotY60XyaX-4O43P2EY0O_Y

• https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fcomm.2020.00042/full

• https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fcomm.2020.00006/full

• https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fcomm.2020.00010/full

• https://communicatingciencia.org/

• http://www.expecteverything.eu/vehicles-change-exhibition/

• https://jcom.sissa.it/sites/default/files/documents/JCOM_1302_2014_C02.pdf

• https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fcomm.2020.00031/full?&utm_source=Email_to_authors_&utm_medium=Email&utm_content=T1_11.5e1_author&utm_campaign=Email_publication&
field=&journalName=Frontiers_in_Communication&id=488732&fbclid=IwAR3jVWMnATUOxFsY

• https://www.youtube.com/watch?v=5iiC2NvJXJg

• https://www.youtube.com/watch?v=tY-1Z-wiks4&t=15s

• https://www.youtube.com/watch?v=NaIhOtGY7H4

• https://www.ecsite.eu/activities-and-services/news-and-publications/how-communicate-science-gender-inclusive-way

https://jcom.sissa.it/archive/20/01/JCOM_2001_2021_C01/JCOM_2001_2021_C05
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fcomm.2020.00002/full
https://inclusivescicomm.org/resources/
https://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2021/10/11/less-prestigious-journals-can-contain-more-diverse-research-by-citing-them-we-can-shape-a-more-just-politics-of-citation/?fbclid=IwAR2wpqsrf1mVtrhPucM8ld7LJ3o1TKLACFqDGotY60XyaX-4O43P2EY0O_Y
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fcomm.2020.00042/full
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fcomm.2020.00006/full
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fcomm.2020.00010/full
https://communicatingciencia.org/
http://www.expecteverything.eu/vehicles-change-exhibition/
https://jcom.sissa.it/sites/default/files/documents/JCOM_1302_2014_C02.pdf
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fcomm.2020.00031/full?&utm_source=Email_to_authors_&utm_medium=Email&utm_content=T1_11.5e1_author&utm_campaign=Email_publication&field=&journalName=Frontiers_in_Communication&id=488732&fbclid=IwAR3jVWMnATUOxFsY
https://www.youtube.com/watch?v=5iiC2NvJXJg
https://www.youtube.com/watch?v=tY-1Z-wiks4&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=NaIhOtGY7H4
https://www.ecsite.eu/activities-and-services/news-and-publications/how-communicate-science-gender-inclusive-way
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