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PROFESOR/A LIÑAS DE INVESTIGACIÓN 
Álvarez Sousa, Antón  Turismo, Estrutura social, Sociedade galega 

Andrade Suárez, María José 
Socioloxía do turismo. Socioloxía da cultura. Patrimonio. 
Industrias creativas e culturais.  

Calo García, Estefanía 

Estudios residenciais: a vivenda.  
Socioloxía urbana e do territorio: a cidade. 
Desenvolvemento sostible e pobreza enerxética. 
Economía colaborativa e novas tecnoloxías (airbnb, etc.): 
riscos e beneficios 

Caramés Balo, Rosa Socioloxía da educación 

Cardesín Díaz, José María 

1.- Historia dos movementos sociais, facendo fincapé nos 
procesos de violencia colectiva 
2.- Historia urbana, con particular énfase en: 
       a.- a transición da cidade moderna á contemporánea 
       b.- os problemas que comportan os procesos de 
urbanización na actualidade 

Clemente Díaz, Miguel 
Manuel 

Conflito de parella e relacións paterno-filiais 
A protección do menor dende a Psicoloxía dentro do sistema 
xudicial: patria potestade, garda e custodio e rexímenes de 
visitas 
Saúde mental e procedementos xudiciais 

Cobo Bedía, Rosa 

Socioloxía do xénero e Teoría Feminista. Violencia de 
xénero, prostitución e pornografía. Multiculturalismo e 
democracia.  

Cortés Vázquez, José 
Antonio 

Políticas ambientais 
Conflito ambiental 
Conservación ambiental 
Ecoloxía política 
Desenvolvemento sustentable 
Turismo de natureza e ecoturismo 
Poboacións locais e medio ambiente 
Desenvolvemento rural 
Coñecemento ecolóxico tradicional 

Cotillo Pereira, Alberto Risco, cultura e medio ambiente 

Couceiro Domínguez, 
Enrique 

Aspectos socioculturais da saúde e a nutrición. 
Análise dos esquemas culturais das narrativas populares. 
Organización doméstica, vinculación veciñal e traballo en 
contornas rurais ou rurubanas.  
Simbolismo e ritualidade de celebracións e cerimonias.  
En xeral, temas de Antropoloxía do deporte, do risco, do 
consumo... 

Diz, Carlos 

Activismo, acción colectiva e movementos sociais 
Socioloxía e antropoloxía do corpo e as emocións 
Cultura popular e vida cotiá 
Estudos urbanos e cidade 
Etnografía e análise cualitativa 
Mobilidades 
Obxectos, globalización e tecnoloxías 
Socioloxía da educación 
Socioloxía da cultura
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Espinosa Breen, Pablo 
Clemente 

Efectos emocionais, cognitivos e conductuais dos contidos 
sexuais en Internet 
A relación dos mecanismos relacionados con buscar escusas 
(desconexión moral) e o comportamento antisocial. 

Espiñeira González, Keina 

Estudos de fronteiras e migracións internacionais 
Unión Europea e Política de Veciñanza no Mediterráneo 
Asilo, Dereitos Humanos e Dereito Internacional 
Estudos de cinema, cinema documental e experimental 

Fernández Suárez, Belén  
Socioloxía das Migracións. Estado do Benestar e Servizos 
Sociais. Socioloxía do Xénero 

Ferrín Pereira, Mónica 

Desigualdades de xénero, opinión pública, participación 
política, democracia, capital social, psicoloxía política, 
Socioloxía política, Metodoloxía cuantitativa e cualitativa. 

García Docampo, Manuel 

Socioloxía do Territorio, Urbanismo e Ordenación 
Territorial, Desenvolvemento Local, Desigualdades Sociais 
e Estrutura Social 

Golías Pérez, Montserrat 
Migracións Internacionais, Identidade, Cidadanía, Lei da 
Memoria Histórica e Pluralismo Relixioso 

González Radío, Vicente 
Socioloxía da comunicación e opinión pública 
 

Izquierdo Escribano, Antonio 

Emigración, Inmigración, Socioloxía da Poboación, 
Socioloxía da relixión, Lei da Memoria Histórica, Políticas 
Públicas e Socioloxía Política 

Lamela Viera, Carmen Socioloxía urbana e Desviación Social 

López de Lera, Diego 
Socioloxía da poboación. Dinámica demográfica. 
Envellecemento. Migración internacional. 

López-Cortón Facal, Ana Mª 
Psicoloxía social. Relacións grupais. Intervención 
psicosocial. 

Martín Palmero, Federico G. 

Economía Política; Crecemento e desenvolvemento 
económico 
Desenvolvemento Sustentable. Indicadores. Economía 
ambiental 

Martínez Barreiro, Ana 

Socioloxía da moda: tendencias, coolhunting, redes sociais, 
fashion fast, moda e comunicación 
Modelos de difusión da moda: da rúa á web  

Martínez Buján, Raquel 

Migracións Internacionais (Xénero, Retorno, Mercado de 
Traballo, Dinámicas Migratorias) 
Socioloxía da Familia e das Relacións Íntimas 
Coidados e Sustentabilidade da Vida 
Coidados, común e comunidade 
Políticas sociais 

Massó Lago, Matilde 

Socioloxía económica, socioloxía dos mercados financeiros 
(procesos de financiarización), socioloxía do mercado de 
traballo, endebedamento, novas prácticas de intercambio 
monetario e non monetario, comportamento fiscal (fraude e 
obediencia fiscal), novas prácticas de organización dos 
recursos humanos 

Míguez González, Santiago 
Cultura política, Comportamento político, Política 
comparada e Políticas Públicas 

Mkrtichyan, Artak 

Procesos de integración, Unión Europea, As Organizacións 
internacionais, Conflitos internacionais, Sociedade 
internacional. 
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Moré Corral, María Paloma 

Migracións internacionais. Estratexias de mobilidade e 
coidados. División internacional do traballo de coidados. 
Coidados transnacionais.  
 
Socioloxía do traballo. Precarización e intensificación do 
traballo. Desigualdades de clase, xénero e etnia. 
Interseccionalidade. Traballo e ética do coidado. Emprego 
do fogar. Coidados a domicilio e en institucións. Políticas do 
coidado. “Social care”. 

Novo, Isabel 

- A sustentabilidade social como elemento esencial para o 
desenvolvemento sustentable 
- Grupos en risco de exclusión e sustentabilidade social 
(pódense analizar grupos específicos, como persoas con 
discapacidade, diferentes etnias ou relixións, familias 
monoparentais...) 
- O emprego e a inclusión social: a importancia das Tics 
- Alfabetización dixital e inclusión social: grupos en risco. 

Oso Casas, Laura 

Migracións Internacionais (inmigración, emigración), xénero 
e migración, migración e mercado de traballo, segunda 
xeración, migración e desenvolvemento, mobilidade espacial 
e social. 

Otero Enríquez, Raimundo 

Socioloxía urbana: análise de procesos de desconcentración 
urbana,  xentrificación e fenómenos emerxentes 
metropolitanos (agricultura urbana, gobernacións 
participativas, etc.) 

Pérez Caramés, Antía 

Coidados e relación de xénero.  
Envellecemento demográfico.  
Inmigración en España: políticas e fluxos migratorios, 
retorno de migrantes, redes migratorias. 

Piñeiro Aguiar, Eleder 
Mobilidade humana e fronteiras. Teoría do Estado. 
Pensamento crítico. Metodoloxía cualitativa. Indixenismo. 

Rodríguez Rodríguez, Mª 
Carmen 

Socioloxía da cultura, do coñecemento e da comunicación, 
Socioloxía da Educación, Teoría sociolóxica 

Rodríguez Teijeiro, Ariadna 
Medios de comunicación. Percepción social do risco. 
Socioloxía industrial e da empresa 

Román Masedo, Laura 

1.Relación Política/Administración: Politización da 
Administración, A responsabilidade pública. 
2. Elites político/administrativas: perfil sociodemográfico de 
políticos, Perfil sociodemográfico de altos cargos 
3. Nova xestión Pública: Consecuencias políticas das 
reformas administrativas, e concepto de "cidadán" na  
reforma das administracións públicas 

Santiago Gómez, Elvira 

Análise das relacións entre ciencia, tecnoloxía e sociedade.  
Participación cidadá nos procesos de desenvolvemento. 
O conflito entre a privacidade e a seguridade no uso do TIC 

Suárez Grimalt, Laura 

Metodoloxía da Investigación 
Migración transnacional. Migración latinoamericana 
Xénero e novas mobilidades 
Socioloxía da relixión 

Vázquez Fernández, Xosé 
Gabriel 

Socioloxía relacional do humano 

 


