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Depois de um interreg-
no de mais de sete anos, o 
Instituto Jurídico da Comu-
nicação (IJC), da Faculdade 
de Direito da Universidade 
de Coimbra (FDUC), vol-
tou a promover uma das 
suas várias actividades: um 
curso de pós-graduação em 
Direito da Comunicação 
Social. 

Dirigida, essencialmen-
te, a licenciados nessas duas 
áreas, a pós-graduação teve 
início no sábado (15), no 
Palácio dos Melos, e contou 
na sessão inaugural com a 

das duas áreas a que o Ins-
tituto se dedica.

Pedro Costa Gonçalves, 
António Pinto Monteiro, 
Pedro Maia, João Calvão da 
Silva e Clara Almeida Santos 
foram os oradores nesta 
sessão, onde foi destacada 
a importância deste tipo 
de formação prestada pelo 
IJC, que é agora “mais in-
formal, mais actual e virada 
para os diferentes sectores 
e necessidades”, sublinhou 
Pedro Maia, sub-director da 
FDUC e do IJC. 

João Calvão da Silva 

salientou a “parceria” com 
a Entidade Reguladora 
para a Comunicação Social 
(ERC), que ajudará o curso 
a “falar dos grandes temas 
que são a comunicação 
social e a democracia, com 
muitos momentos teórico-
-práticos”.

Para António Pinto 
Monteiro, o retomar das 
actividades do IJC é um 
marco importante, já que 
conta com a participação 

esperando que o curso do 
IJC tenha “sucesso, como 

têm tido todas as activida-
des do Instituto ao longo 
dos seus 25 anos”. 

A vice-reitora para a 
Cultura, Comunicação, Pa-
trimónio e Antigos Estudan-
tes, Clara Almeida Santos, 
deixou claro que “este é um 
momento simbólico, que sig-

de Coimbra é real, séria e que 
tem dado o exemplo ao país, 
quer no passado, como no 
presente e com certeza no 
futuro, contribuindo para 
a mudança dos tempos e 
dos cânones”. “Este curso 

pode dar as ferramentas 
importantes para o bom 
desempenho da função de 
'gatekeeping', contribuindo 
para que o jornalismo seja 
uma profissão mais bem 
exercida no presente e no 
futuro”, conclui a também 
docente da Faculdade de 
Letras da UC. 

A aula inaugural, sobre 
a “Regulação da Comunica-
ção Social”, contou, ainda, 
com a moderação e dinami-
zação de João Nuno Calvão 
da Silva, director-executivo 
do IJC, e de Carlos Magno, 
presidente da ERC. 

O curso terá um total 
de 48 horas de formação, 
podendo os participantes 
obter apenas um certifi-
cado de frequência ou um 
diploma de pós-graduação 
em Direito da Comunica-
ção Social. Os módulos 
do curso abordam: a “Re-
gulação da Comunicação 
Social”; “Direito Consti-
tucional da Comunicação 
Social”; “Direito Penal da 
Comunicação Social”; “Di-
reito Civil da Comunicação 
Social” e “Direito Europeu 
da Comunicação Social”.
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