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1. OBJETIVOS 

No final desta Unidade Curricular (UC) espera-se que o estudante adquira um conjunto de 

competências e conhecimentos em função dos seminários ministrados, cujos temas serão 

anualmente definidos em função das áreas de especialização selecionadas pelos 

estudantes inscritos. Assim, esta UC pretende: 

a) Aprofundar o conhecimento científico e técnico em áreas específicas subjacentes à 

intervenção profissional na área dos desportos de academia e/ou treino desportivo; 

b) Estimular o pensamento crítico através da participação em eventos científicos e da 

análise crítica de estudos relevantes para a área de intervenção profissional; 

c) Aprofundar competências fundamentais para o desenvolvimento e implementação de 

projetos de investigação e de intervenção comunitária;  

d) Desenvolver e estimular a capacidade de interpretação e translação do 

conhecimento científico para a prática profissional, contribuindo para o 

desenvolvimento de prestação de serviços de elevada qualidade; 

e)  Ampliar a capacidade de compreender e refletir sobre as implicações éticas e 

sociais subjacentes a uma intervenção qualificada e especializada nas diferentes 

áreas do desporto;  
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f)  Atualizar competências com base no conhecimento científico mais recente na área 

do planeamento, avaliação e controlo do treino tanto na vertente de rendimento 

desportivo como na de exercício físico e saúde.  

 

2. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

Os seguintes conteúdos gerais serão definidos de forma objetiva em função das áreas de 

intervenção específicas selecionadas: 

 Determinantes biológicas, biomecânicas, psicológicas e sociais do comportamento, 

performance motora e saúde; 

 Avaliação e controlo do processo de treino [vertente(s) de rendimento desportivo 

e/ou exercício físico e saúde]; 

 Planeamento e prescrição do treino [vertente(s) de rendimento desportivo e/ou 

exercício físico e saúde]; 

 Organização e gestão da atividade desportiva e centros de fitness. 

Os conteúdos programáticos serão desenvolvidos através: 

(A) Participação em eventos científicos e seminários; 

(B) Análise de artigos científicos; 

(C) Desenvolvimento de projetos de investigação e de intervenção comunitária; 

(D) Organização de eventos técnico-científicos, ministrados por especialistas.  

 

3. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM 

OS OBJETIVOS DA UC 

Esta UC visa dotar os estudantes de uma visão mais aprofundada, crítica e refletida sobre 

temas que consideram importantes para uma intervenção de elevada qualidade nas suas 

áreas de especialização. Desta forma, os temas específicos a desenvolver nesta UC serão 

inicialmente discutidos e selecionados em função dos interesses dos estudantes, mantendo-

se o enquadramento dos temas nas áreas fundamentais das Ciências do Desporto.  Os 

conteúdos programáticos da UC foram selecionados e estruturados de acordo com os 

objetivos de aprendizagem (tabela 1).  
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Tabela 1 – Demonstração de coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da UC.  

Conteúdos Programáticos    Objetivos de aprendizagem 

A 

 

a), b), e) e f) 

B a), b) e f) 

C c), d) e e) 

D a), b), d) e f) 
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5. METODOLOGIAS DE ENSINO (REGRAS DE AVALIAÇÃO) 

A aprendizagem será realizada, fundamentalmente, através de uma metodologia de índole 

investigativa, fomentando o desenvolvimento de competências pessoais e profissionais e 

privilegiando a conquista da autonomia no decurso do processo de aprendizagem. Neste 

sentido o estudante terá acesso a fontes de informação de natureza teórica e prática; Em 

pequenos grupos realizará pequenos trabalhos de índole investigativa com posterior 

apresentação, análise e discussão dos mesmos. Todas estas pequenas investigações terão 

a supervisão do professor. Existirão sessões expositivas (seminários; congressos e 

conferências). A gestão das dimensões teórica e prática da aprendizagem será feita de 

forma integrada. As sessões tutoriais darão o devido Acompanhamento/orientação aos 

trabalhos desenvolvidos em pequenos grupos. 

 

Regras de avaliação 

A avaliação far-se-á segundo um processo dinâmico e contínuo, com dimensão formativa. A 

avaliação contínua segue o preconizado no regulamento escolar em vigor na ESECD e 

define-se operacionalmente através dos seguintes elementos:  

 

 Análise de artigos científicos – 40%; 

 Elaboração de relatórios de participação em eventos científicos – 20% 

 Elaboração de projeto de investirão ou de intervenção – 40% 
 
A classificação final corresponderá à média das classificações obtidas em cada um dos 
seminários. 
 

 
 

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR 

As metodologias assinaladas foram selecionadas de forma a rentabilizar e maximizar a 

aquisição dos conteúdos associados a temas que serão selecionados. 

 

7. REGIME DE ASSIDUIDADE 

De acordo regime em vigor na ESECD. 

 

ESECD,  junho de 2021 


