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1AS JORNADAS CIDESD 
 

Hora Local Sessão 
  9:30 
10:00 

Hall de 
entrada 

Abertura de secretariado/Credenciação 

10.00 
10.30 

Auditório Cerimónia de abertura 

10.30 
11.00 

Auditório Conferência - "CIDESD: UM PERCURSO, UMA REALIDADE 

    ANTÓNIO SILVA-UTAD 
11:00 
11:45 

Auditório Conferência - "GRUPOS DE INVESTIGAÇÃO: LINHAS E OPÇÕES 

    Carlos Carvalho (ISMAI) & Tiago Barbosa (IPB) ; Helena Moreira & Vas-
concelos Raposo (UTAD) e José Rodrigues (ESDRM) 

11:45 
12:15 

Hall de 
entrada 

COFFEE BREAK 

12:15 
12:45 

Auditório Conferência - "A NECESSIDADE DO TRABALHO EM REDE- 

    PEDRO GUEDES-(UBI) 
12:30 
14:30 

A DEFINIR ALMOÇO 

14:30 
15:00 

Auditório Conferência- AVALIAÇÃO UNIDADES DE INVESTIGAÇÃO: ESTRA-
TÉGIA E CRITÉRIOS 

    EDUARDO ROSA- Vice Reitor (UTAD) 
15:00 
15:30 

Auditório Conferência - "O SITE E A PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO 

    Pedro Sequeira:  ESDRM 
15:45 
17:00 

Salas 
Biblioteca 

REUNIÕES DOS GRUPOS DE INVESTIGAÇÃO: PREPARAÇÃO DA 
AVALIAÇÃO E GRANDES OPÇÕES 

17:00 
17:30 

Hall de 
entrada 

COFFEE BREAK 

17:30 
19:00 

Auditório PLENÁRIO: DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DO REGULAMENTO DO 
CIDESD E GRANDES OPÇÕES 

Centro de 
Investigação em 

 Desporto, Saúde e 
Desenvolvimento 

Humano  

Reitoria da UTAD — AULA MAGNA 

PROGRAMA DE CONFERÊNCIAS (9 FEVEREIRO) 



  

 INFORMAÇÕES 

 

     Tel:  259 330 105  -  259 350 935 

  Fax:  259 350 901  -  259 330 168 

 http: // www.utad.pt 

 

Centro de Investigação em 
Desporto e Saúde CIDESD 

A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, vai aco-

lher no próximo dia 9 de Fevereiro de 2008 as Ias Jorna-

das  do Centro de Investigação em desporto, Saúde e 

Desenvolvimento Humano (CIDESD). 

O CIDESD, criado no passado dia 30 de Maio de 2007,  

é uma unidade supra-institucional, técnico-científica de 

investigação fundamental e aplicada, de natureza multidis-

ciplinar que tem como unidade de acolhimento a Universi-

dade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) e consiste 

na integração em rede dos Núcleos de Investigação (NI) 

em desporto, saúde e desenvolvimento humano, da Uni-

versidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, da Universida-

de da Beira Interior, da Universidade da Madeira, do Insti-

tuto Politécnico de Bragança, da Escola Superior de Des-

porto de Rio Maior, da Escola Superior de Enfermagem de 

Vila Real, da Escola Superior de Educação de Viseu e do 

Instituto Superior da Maia.  

Este Centro, tem três grupos de investigação prioritários: a 

performance desportiva (1); a saúde (2) e a Intervenção 

pedagógica e profissional (3), contando com uma massa 

crítica de aproximadamente 135 membros. 

Um dos pressupostos do centro (CIDESD) é envidar esfor-

ços no desenvolvimento da investigação, comprometendo-

se as partes a cooperar através do intercâmbio de expe-

riências e conhecimento, cooperação e integração científi-

ca, por forma a promover a utilização de equipamentos 

tecnológicos, validação de instrumentos metodológicos e 

garantir o acesso a fontes de informação e documentação 

científica. 

 

Outra das finalidades deste centro é fomentar o desenvolvi-

mento de relações científicas, formativas e culturais de cola-

boração possibilitando o concurso para a criação de novas 

Unidades de Investigação promovida pela FCT. Para cumpri-

mento desta finalidade fomentar-se-á o intercâmbio e a inte-

gração dos recursos humanos devidamente qualificados de 

todos os núcleos desta rede de investigação, com o fim de 

realizar conjuntamente iniciativas e actividades orientadas 

para a produção e divulgação do conhecimento, consubstan-

ciadas em: 

Projectos de investigação, de âmbito nacional e internacional, 

integrados; 

Cursos de mestrado (2º Ciclo), doutoramento (3º Ciclo) e 

pós—doutoramento; 

Congressos, jornadas, mesas redondas, seminários; 

Edição de revistas científicas, monografias, dissertações e 

relatórios ou outras modalidades com a mesma importância 

académica e científica; 

Estão, desta forma, criadas as condições para a afirmação 

científica deste centro, concentrando uma elevada expectativa 

uma vez que vai ao encontro das políticas de I & D definidas 

pelo Exmo. Sr. Ministro da Ciência e Ensino superior de cria-

ção de redes de investigação e paralelamente de conheci-

mento entre Instituições que partilham das mesmas finalida-

des. 

 

http://www.cides.com  

 

INSTITUIÇÕES CONSORCIADAS 


