ObservAS: uma nova valência do Politécnico de Coimbra
para fomentar a investigação aplicada ao bem-estar do estudante
O ObservAS foi criado para funcionar enquanto plataforma que estimula, apoia e divulga
estudos realizados pela comunidade IPC em temáticas relevantes para a Ação Social e o Bemestar da comunidade estudantil.
Concretamente, o ObservAS pretende:
- ajudar a IDENTIFICAR estudos relevantes nas áreas de atuação dos Serviços de Ação Social
(áreas de atuação: alojamento, alimentação, apoios sociais, saúde e bem-estar e apoio a
atividades culturais e desportivas);
- FACILITAR a realização dos estudos, designadamente, no acesso a população alvo, no acesso
a informação interna que possa ser fornecida e que enquadre o objeto de estudo e ainda na
identificação de parceiros, de entre as diferentes Unidades Orgânicas, para a constituição de
equipas multidisciplinares;
- DIVULGAR os estudos realizados (resultados obtidos); e
- ENCAMINHAR os estudos realizados para os Serviços e departamentos competentes do
SASIPC, com vista à promoção da integração destes resultados nas políticas da IES.
Definida a sua área de atuação, o ObservAS não é:
- um centro ou laboratório de investigação do IPC mas ESTIMULA a realização de estudos em
determinadas áreas e populações;
- uma entidade financiadora, não dispondo de verbas próprias mas AGILIZA as condições
internas (no IPC) para a realização de estudos.
Nesse sentido, que vantagens podemos retirar da realização de estudos no âmbito do
ObservAS?
o oportunidade de realização de estudos com proximidade aos respondentes/ao objeto
de estudo;
o possibilidade de realização de estudos de caracterização da comunidade estudantil do
IPC;
o possibilidade de realização de estudos com dimensão de amostra elevada face ao
número de estudantes do IPC;
o oportunidade de replicação de estudos para avaliação temporal do impacto na
comunidade;
o possibilidade da realização de estudos multidisciplinares (cruzando valências e
competências das diferentes UOs);
o aplicação dos resultados obtidos/integração destes resultados nas políticas do IPC.

Todas as propostas de estudos apresentadas ao ObservAS receberão um SELO distintivo,
destacando a sua orientação para o crescimento e a melhoria das condições de estudo no
IPC e a sua vocação para servir a missão dos SASIPC e do IPC de forma global.

Cara/o Colega, convidamos a conhecer o ObservAS e a dinamizar estudos e trabalhos
académicos (de licenciatura, de mestrado, de formação pós-graduada ou outros) que se
enquadrem nos objetivos acima descritos. Para que o observatório possa cumprir a sua
missão, pedimos que nos informem desses estudos e que entendam esta nova valência como
parceira para o sucesso da investigação aplicada ao universo da Ação Social no IPC.
Agradecemos a vossa atenção e manifestamos a nossa disponibilidade para todos os
esclarecimentos que entenderem necessários.
A Comissão Coordenadora do ObservAS
Helena Moura, Joana Lobo Fernandes, Joana Santos, João Pedro Gaspar e Patrícia Almeida

Como podemos ser contactados?
Por email: observas@ipc.pt
Como saber mais sobre o ObservAS?
Consultando a página do IPC dedicada ao observatório
Revendo a sessão de apresentação do observatório
Consultando a notícia publicada no Jornal do IPC

Partilhamos ainda o primeiro estudo realizado pela equipa do ObservAS e que identifica
diversas áreas e problemáticas, entre outras, que podem acolher propostas de investigação
científica: Retrato(s) – 2020/2021 Caracterização do perfil dos estudantes do 1º ano do IPC
nas áreas de intervenção da Ação Social

