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Investigação em Sociologia no Centro de
Investigação e Estudos de Sociologia da
Universidade da Beira Interior (CIES-UBI)
O CIES-UBI constitui-se como um polo/delegação do Centro de Investigação e Estudos de Sociologia
do Instituto Universitário de Lisboa (CIES-IUL) com oito investigadores doutorados que desenvolvem
investigação em diferentes domínios da sociologia, sendo atualmente coordenado por Nuno Miguel
Augusto. Resulta de uma colaboração entre o anterior centro de investigação da UBI (UBI-CES) e o
CIES-IUL nos domínios da investigação e da transmissão de conhecimento.
Saúde; Política e Cidadania; Trabalho,
Inovação e Estruturas Sociais da Economia.

Objetivos do CIES-UBI

O Centro de Investigação e Estudos de
Sociologia (CIES-IUL) do Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL) é uma unidade de I&D na área das ciências sociais
constituída em 1985, acreditada pela
FCT, vocacionada para estudar os problemas sociais contemporâneos a partir de
perspetivas multidisciplinares. O CIES-IUL tem como principal domínio científico a sociologia e desenvolve atividade relevante nos domínios das políticas públicas, da ciência política, das ciências da
comunicação, da história moderna e contemporânea e do serviço social.
O CIES-UBI possibilitou à UBI a presença de um centro de investigação com
uma equipa de investigadores altamente
qualificada, assim como uma ampliação
das redes de investigação nacionais e internacionais. O CIES-UBI possui um espaço próprio na Faculdade de Ciências
Sociais e Humanas da UBI com um acervo bibliográfico e equipado para dar suporte aos projetos de investigação.
Os investigadores do CIES-UBI estão
integrados em cinco linhas ou grupos
de investigação do CIES-IUL: Desigualdades, Migrações e Territórios; Sociedade do Conhecimento, Competências
e Comunicação; Família, Gerações e

Desenvolver projetos de investigação
na área da sociologia; desenvolver modelos teóricos e metodológicos no âmbito
das diferentes linhas e projetos de investigação; promover e apoiar a publicação
nacional e internacional dos resultados da
investigação nas áreas de conhecimento
consideradas relevantes e inovadoras;
promover e avaliar a intervenção social
com base na investigação produzida; organizar e apoiar a realização de eventos
científicos (congressos, simpósios, seminários, cursos especializados, reuniões
científicas ou ciclos de conferências) que
promovam a divulgação da investigação
produzida; estimular e aprofundar a conexão da Universidade com a comunidade,
promovendo ativamente formas de cooperação interinstitucional que contribuam
para a orientação de políticas e de ações;
promover a investigação e a divulgação
do conhecimento nos âmbitos regionais
em que a UBI se insere.

Projetos de investigação e
transferência de conhecimento
Os/as investigadores/as do CIES-UBI desenvolvem um conjunto de atividades de investigação em estreita relação com organizações públicas e privadas, promovendo
iniciativas de divulgação dos resultados da
sua investigação, quer através da participação ou organização de eventos científicos,
quer através de publicações nacionais e internacionais. Alguns projetos terminados e
em curso:

Nós - Empowerment Labs Projeto de
Intervenção artistica e social Coordenado
pela Quarta Parede; Forma Redes financiado através do CLDS (Contrato Local
de Desenvolvimento Social) para o Concelho do Fundão; Grupo Operacional sobre gestão/tratamento de lamas (IPCB,
UBI, Grupo Águas de Portugal e Quercus); Comissão Científica do BSAFE LAB
- law enforcement justice and public safety research and technology transfer laboratory; Interdisciplina. Problemática en
proyectos de arte público y diseño urbano, financiado pelo Ministerio de Economia y Competitividad; Museo virtual: arte
público y diseño urbano para todos, financiado pelo Ministerio de Ciencia e
Innovación; Comissão Científica do
International Congress on Safety and
Labour Market; Comissão de Peritos
do projeto DECIS – (Des)Envolvimento de Estratégias de Capacitação para
a Inovação Social; Empregabilidade
nas Organizações da Economia Social
– o papel das políticas ativas de emprego (EAPN Portugal e IEFP); conceção e implementação do Orçamento
Participativo do Município de Manteigas; Membro do Núcleo Territorial do
Eixo-Covilhã/Fundão, do Plano Operacional de Respostas Integradas (PORI), SICAD; European Interaction Guidelines for Education Professionals when
working with Children in Juvenile Justice
Contexts (Erasmus + e BSAFE LAB);
Avaliação da perceção dos estudantes de
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"O CIES-IUL tem como
principal domínio
científico a sociologia e
desenvolve atividade
relevante nos domínios
das políticas públicas, da
ciência política, das
ciências da comunicação,
da história moderna e
contemporânea e do
serviço social."

medicina quanto à formação médica (UBI
e Universidade Federal do Rio Grande do
Sul); colaboração no guia pedagógico
“Dependências sem Substâncias” do projeto “Abraça a Escola” (Associação Beira
Serra); Avaliação externa do projeto ANIMAR.
A generalidade dos projetos conduzidos
no CIES-UBI tem uma ampla divulgação
não apenas na comunidade científica, mas
também junto da comunidade em geral e na
comunicação social, procurando associar a
investigação científica à transferência de conhecimento.

