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Ensino

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade da Beira Interior

Ensino que se desenvolve
em parceria com a sociedade
A Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (FCSH) da Universidade da Beira Interior (UBI) é composta por quatro
departamentos – Gestão e Economia, Psicologia e Educação, Sociologia e Ciências do Desporto – que se tem
evidenciado pela oferta de formações diferenciadas e de forte interesse regional e nacional.

Recentemente eleita presidente da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, a
Profª. Doutora Helena Alves definiu como áreas prioritárias do seu plano estratégico a internacionalização, a investigação, o ensino, a comunidade e a gestão.
Com perto de dois mil estudantes, esta
é a maior Faculdade no seio da UBI. A
aposta na internacionalização e no estabelecimentos de novas parcerias está a
ser reforçada com a criação de novas ferramentas, como um dossier de internacionalização, que enfatiza as mais valias
que a UBI e a região Centro têm para
oferecer face a outras instituições. Já no
próximo ano letivo, a FCSH vai iniciar
um leque de 15 disciplinas lecionadas em
inglês, a frequentar tanto por alunos portugueses como estrangeiros. Em consonância com o caminho estabelecido pela
UBI, a FCSH procura cativar estudantes
internacionais de pontos e universidades
muito específicos, como a Índia. “Temos
que aproveitar as particularidades do interior e procurar alvos distintos de universidades como o Porto ou Lisboa”, comenta
a Profª. Doutora Helena Alves.
Esta aposta – numa relação com a investigação e em parceria com os diretores
das unidades de investigação e dos programas doutorais – passa igualmente pe-

la organização de conferências com figuras “de reconhecido mérito internacional”, que possam auxiliar os corpos internos no incremento da atividade e dos
processos de investigação de âmbito internacional.
A relação com o mercado e a sociedade é uma área que a FCSH tem vindo a
cimentar com a realização de projetos,
maioritariamente de âmbito regional.
“Tentamos focar-nos nos problemas da
região”, afirma, falando especificamente do projeto ARTISAN - AspiRing enTrepreneurIaI families to perpetuate
cultural buSiness Across geNerations,
que tem como objetivo “contribuir para
o desenvolvimento do espírito empreendedor e oferecer competências empreendedoras aos elementos juniores e
seniores das empresas familiares dos setores do artesanato e do agroturismo”.
Trabalhando com as empresas da região, o grupo procurou perceber as necessidades e dificuldades de cada caso,
ajudando-os a ultrapassar essas barreiras. Atualmente, a FCSH está, juntamente com o Turismo do Centro, a trabalhar na promoção dos produtos endógenos da região, assim como, nas áreas
da Psicologia e da Sociologia, em projetos sobre prevenção da radicalização
em prisões, envelhecimento ativo ou
igualdade de gênero. Também no Departamento de Ciências do Desporto se
tem trabalhado com a comunidade em
projetos como, por exemplo, o Programa MAMA_MOVE relacionado com o
exercício em mulheres que passaram
por situações de cancro de Mama ou o
Centro de Energia Viva de Montanha.
Falamos de projetos que permitem a
transferência de conhecimento nas
áreas ligadas às Ciências Sociais e Hu-

manas: “Sendo uma universidade jovem
e de reduzida dimensão, acreditamos
que podemos ser bons através da diferenciação, auxiliando as empresas e as
organizações na resolução dos seus problemas”. Para isso, está em vista a organização, em novembro deste ano, de
um evento que contará com a presença
de representantes de empresas locais e
nacionais. Pretende-se que daí saia um
conselho consultivo que anualmente reporte à instituição a sua visão sobre os
cursos e o caminho a seguir.

Entendendo que a instituição não deve
cingir-se ao orçamento atribuído pela reitoria, a Profª. Doutora Helena Alves procura
gerar novos fundos através de iniciativas como a summer schools. A primeira, agendada para a última semana de agosto, vai debruçar-se sobre o tema “Intervenção Psicotraumática em Situações de Crise”; a segunda a decorrer na primeira semana de
setembro tem que ver com “Gestão de Risco em Ações Humanitárias”. Ambas as
ações decorrerão em parceria com a Faculdade de Ciências da Saúde da UBI.

1.º Ciclos/Licenciaturas
• Ciência Política e Relações Internacionais
• Ciências do Desporto
• Economia
• Gestão
• Marketing
• Psicologia
• Sociologia
2.º Ciclos/Mestrados
• Ciências do Desporto
• Economia
• Empreendedorismo e Criação de Empresas
• Empreendedorismo e Inovação Social
• Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e
Secundário
• Gestão
• Gestão de Unidades de Saúde
• Marketing
• Psicologia Clínica e da Saúde
• Relações Internacionais
• Sociologia: Exclusões e Políticas Sociais
3.º Ciclos/Doutoramentos
• Ciências do Desporto
• Economia (associação UÉ-UBI)
• Educação
• Gestão
• Marketing e Estratégia (associação UM-UA-UBI)
• Sociologia
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