
  Tiragem: 2754

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 13

  Cores: Cor

  Área: 16,34 x 8,55 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 63162017 16-02-2016

COIMBRA Pedro Gonçalves
conta com o apoio dos meios
de comunicação regional para
acompanhar o “rejuvenesci-
mento” do Instituto Jurídico da
Comunicação (IJC) da Facul-
dade de Direito da Universidade
de Coimbra (FDUC), numa al-
tura em que entram em fun-
ções novos corpos sociais.  

Numa sessão marcada pela
assinatura de protocolos com
orgãos de comunicação da im-
prensa regional de Coimbra, in-
cluindo os meios da Associação

Académica de Coimbra e Uni-
versidade, Pedro Gonçalves di-
vulgou que o objectivo é avan-
çar com “novos projectos”, que
passam pela reactivação da
parte lectiva, que 'fez história'
no seio da instituição com, por
exemplo, a pós-graduação em
Direito da Comunicação, que
“se tornou prestigiada em todo
o país”, referiu Pedro Gonçal-
ves.

Nesta nova fase do Instituto
Jurídico, privilegiam-se tam-
bém os momentos de discus-

são e debate, o primeiro dos
quais já a 26 de Fevereiro, com
a realização do Colóquio Direito
e Comunicação Social: Proble-
mas e Desafios, a realizar na
Quinta das Lágrimas.  

Na opinião do director da Fa-
culdade de Direito da Universi-
dade de Coimbra, os protocolos
celebrados na Sala do Conselho
Científico da instituição, “pre-
tendem ser instrumentos frutí-
feros que trarão pérolas” para a
imprensa de Coimbra e para a
FDUC. Na sessão, Rui Marcos

lembrou o papel do Instituto
Jurídico na investigação na área
da informática, telecomunica-
ções, comunicação social, pu-
blicidade e marketing ou na
prestação de um serviço em
consultadoria e na organização
de cursos sobre direitos da co-
municação, nas suas diversas
vertentes: constitucionalista, pe-
nal, civilista e europeia, “sem es-
quecer o quadro regulador que
ganhou senhorio indiscutível
neste sector”, acrescentou o di-
rector. |

Instituto Jurídico da Comunicação 
em processo de 'rejuvenescimento'


