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PERA/2122/1500030 — Apresentação do pedido

I. Evolução do ciclo de estudos desde a avaliação anterior
1. Decisão de acreditação na avaliação anterior.

1.1. Referência do anterior processo de avaliação.
 NCE/15/1500030

1.2. Decisão do Conselho de Administração.
 Acreditar

1.3. Data da decisão.
 2016-02-24

2. Síntese de medidas de melhoria do ciclo de estudos desde a avaliação anterior, designadamente na sequência de condições fixadas pelo CA e de
recomendações da CAE.

2. Síntese de medidas de melhoria do ciclo de estudos desde a avaliação anterior, designadamente na sequência de condições fixadas pelo CA e de recomendações da CAE
(Português e em Inglês, PDF, máx. 200kB).

 2._sintese de medidas melhoria_impas 2021.pdf
 

3. Alterações relativas à estrutura curricular e/ou ao plano de estudos(alterações não incluídas no ponto 2).

3.1. A estrutura curricular foi alterada desde a submissão do guião na avaliação anterior?
 Não

3.1.1. Em caso afirmativo, apresentar uma explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
 <sem resposta>

3.1.1. If the answer was yes, present an explanation and justification of those modifications.
 <no answer>

3.2. O plano de estudos foi alterado desde a submissão do guião na avaliação anterior?
 Não

3.2.1. Em caso afirmativo, apresentar uma explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
 <sem resposta>

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/80cea48c-63e8-985e-4362-617bae97171d/questionId/a2b9b937-7303-2910-3511-616af10dea78
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3.2.1. If the answer was yes, present an explanation and justification of those modifications.
<no answer>

4. Alterações relativas a instalações, parcerias e estruturas de apoio aos processos de ensino e aprendizagem (alterações não incluídas no ponto 2)

4.1. Registaram-se alterações significativas quanto a instalações e equipamentos desde o anterior processo de avaliação?
 Sim

4.1.1. Em caso afirmativo, apresentar uma breve explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
 A área da analise da performance no desporto requer a utilização sistemática de tecnologias avançadas de captura de dados, neste sentido as condições operacionais para

qualquer edição do curso estão constantemente a ser atualizadas. Nos últimos anos são os casos dos softwares de análise do jogo (Metrica Sports, NacSport Scout), de
sistemas de treino isoinerciais (Exentrix, Eccotek training, Eccomii training), células fotoelétricas programáveis (FusionSport Pro, Fitlight), câmaras de filmar com recurso a
inteligência artificial (Veo Sports Camera), unidades de medição inercial (IMU Blue tridente, Vicon) e computadores com capacidade de processamento avançada (iMac,
Lenovo).

4.1.1. If the answer was yes, present a brief explanation and justification of those modifications.
 The area of performance analysis in sport requires the systematic use of advanced technologies for data capture, in this sense the operating conditions for any edition of the

course are constantly being updated. In recent years this has been the case with game analysis software (Metrica Sports, NacSport Scout), isoinertial training systems (Exentrix,
Eccotek training, Eccomii training), programmable photoelectric cells (FusionSport Pro, Fitlight), film cameras using artificial intelligence (Veo Sports Camera), inertial
measurement units (IMU Blue trident, Vicon) and computers with advanced processing capacity (iMac, Lenovo).

4.2. Registaram-se alterações significativas quanto a parcerias nacionais e internacionais no âmbito do ciclo de estudos desde o anterior processo de avaliação?
 Sim

4.2.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
 Durante o funcionamento do curso nos últimos anos, formalizaram-se parcerias com organizações de âmbito científico e desportivo, como o Talentódromo Desportivo de Vila

Real (uma estrutura de investigação e de transferência de conhecimento desenvolvida pelo CIDESD e suportada pelo Comité Olímpico Português, pelo Instituto Português da
Juventude e pela câmara Municipal de Vila Real) que está orientada para o desenvolvimento de talentos desportivos assim como, para a promoção de estilos de vida ativos; e o
Sportech (um laboratório de tecnologia avançada dedicado a explorar o uso de tecnologia para captura, processamento e utilização de dados no âmbito das ciências do
desporto e atividades relacionadas com a saúde).

4.2.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
 During the course's activity in recent years, partnerships have been formalized with scientific and sports organizations, such as the Sports Talentodrome of Vila Real (a research

and knowledge transfer structure developed by CIDESD and supported by the Portuguese Olympic Committee, the Portuguese Youth Institute and the Vila Real Town Council)
that is oriented towards the development of sports talents as well as the promotion of active lifestyles; and Sportech (an advanced technology laboratory dedicated to exploring
the use of technology for capturing, processing and using data in sports science and health-related activities).

4.3. Registaram-se alterações significativas quanto a estruturas de apoio aos processos de ensino e aprendizagem desde o anterior processo de avaliação?
 Sim

4.3.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
 Devido à crescente e importante necessidade da utilização de recursos “online” na lecionação de alguns conteúdos de algumas UC do curso, a rede wireless eduroam, nas

salas de aula e nos laboratórios foi reforçada. Surgiram novas estruturas como o Centro Transversal Espaço Estudante, que assegura um atendimento personalizado ao
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estudante e a candidatos, nomeadamente no esclarecimento de questões e apoio em várias áreas, e também o Programa de Tutoria da UTAD, que ajuda a promover a
integração e o sucesso académico dos estudantes ao longo do seu percurso na UTAD, através do envolvimento dos docentes, para a otimização dos processos de
Ensino/Aprendizagem.

4.3.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
Due to the growing and important need to use "online" resources in the teaching of some of the course contents, the eduroam wireless network in the classrooms and
laboratories has been reinforced. New structures have appeared such as the Transversal Centre Espaço Estudante, which provides personalised service to students and
candidates, namely in the clarification of questions and support in various areas, and also the UTAD Tutoring Programme, which helps to promote the integration and academic
success of students throughout their studies at UTAD, through the involvement of teaching staff, in order to optimise the Teaching/Learning processes.

4.4. (Quando aplicável) registaram-se alterações significativas quanto a locais de estágio e/ou formação em serviço, protocolos com as respetivas entidades e garantia de
acompanhamento efetivo dos estudantes durante o estágio desde o anterior processo de avaliação?

Sim

4.4.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
Neste ciclo de estudos, os estudantes têm a oportunidade e obrigatoriedade de realizar estágios em clubes, empresas, federações e centros de investigação (enquadrados na
unidade curricular Scientific Applied Work do 4º semestre), muito aplicados ao mercado de trabalho. Neste sentido, todos os anos surgem novos locais de estágio. Estes
estágios são supervisionados pelos docentes do curso, que apresentam muito boa disponibilidade para a orientação destes estudantes. A qualidade e rigor do cumprimento
dos protocolos é assegurada através de um acordo que vincula todas as partes interessadas e que contempla a duração, os objetivos, metodologia e as metas a atingir. No final
do processo de estágio os estudantes recebem um certificado de conclusão do estágio.

4.4.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
In this study cycle, students have the opportunity and obligation to do internships in clubs, companies, federations and research centres (framed in the Scientific Applied Work
curricular unit of the 4th semester), very applied to the labour market. In this sense, new internship places appear every year. These internships are supervised by the course's
teaching staff, who are very willing to provide guidance to these students. The quality and strictness of the protocols is ensured through an agreement binding all the interested
parties and which contemplates the duration, objectives, methodology and goals to be achieved. At the end of the internship process, students receive a certificate of internship
completion.

1. Caracterização do ciclo de estudos.
1.1 Instituição de ensino superior.

Universidade De Trás-Os-Montes E Alto Douro

1.1.a. Outras Instituições de ensino superior.

1.2. Unidade orgânica (faculdade, escola, instituto, etc.):
Escola De Ciências Da Vida E Ambiente (UTAD)

1.2.a. Outra(s) unidade(s) orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.) (proposta em associação):

1.3. Ciclo de estudos.
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Mestrado Internacional em Análise da Performance Desportiva

1.3. Study programme.
Internacional Master in Performance Analysis in Sport

1.4. Grau.
Mestre

1.5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (PDF, máx. 500kB).
1.5._DR 2016 - Mestrado Internacional em Análise de Performance Desportiva.pdf

1.6. Área científica predominante do ciclo de estudos.
Ciências do Desporto

1.6. Main scientific area of the study programme.
Sport Sciences

1.7.1. Classificação CNAEF – primeira área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF-3 dígitos):
813

1.7.2. Classificação CNAEF – segunda área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF-3 dígitos), se aplicável:
N/A

1.7.3. Classificação CNAEF – terceira área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF-3 dígitos), se aplicável:
N/A

1.8. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau.
120

1.9. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 DL n.º 74/2006, de 24 de março, com a redação do DL n.º 63/2016 de 13 de setembro):
4 semestres / 2 anos

1.9. Duration of the study programme (article 3, DL no. 74/2006, March 24th, as written in the DL no. 63/2016, of September 13th):
4 semesters / 2 years

1.10. Número máximo de admissões.
21

1.10.1. Número máximo de admissões pretendido (se diferente do número anterior) e respetiva justificação.
<sem resposta>

1.10.1. Intended maximum enrolment (if different from last year) and respective justification.

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/80cea48c-63e8-985e-4362-617bae97171d/questionId/a3dd19cf-9824-ef3b-e83b-616af17d1030
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<no answer>

1.11. Condições específicas de ingresso.
Os critérios de admissão devem ser tão flexíveis quanto possível para permitir a admissão de alunos de um vasto espectro de áreas, não impedindo a admissão de candidatos
com forte potencial para o sucesso. Possuir o grau de licenciado (B.Sc.) é um requisito mínimo absoluto. Outros graus, cursos e qualificações académicas, devem ser
devidamente reconhecidos pelo Sistema Educativo Português. Os alunos com licenciatura em áreas das Ciências do Desporto, ou áreas afins, podem ser preferidos em relação
a outros candidatos. A sólida experiência profissional (e.g. em clubes desportivos, empresas, federações ou associações desportivas), devidamente documentada e
comprovada, pode ajudar a superar este critério. Nestes casos, os candidatos também podem ser excepcionalmente admitidos, desde que possuam uma nota elevada de
licenciatura e experiência profissional relevante na área do programa. As competências no idioma inglês (oral e escrito) é igualmente um critério mínimo para a admissão.

1.11. Specific entry requirements.
The admission criteria must be as flexible as possible to allow the admission of students from a vast spectrum of areas, not preventing the admission of candidates with strong
potential for success. Having an accredited graduation (B.Sc.) is an absolute minimum requirement. Graduation, and other academic degrees and qualifications, must be
properly certified and recognised by Portuguese Educational System. Students with degree in areas of Sport Sciences, or a related field may be preferred over other candidates.
Solid professional experience (e.g. in sports clubs, companies, associations or sports associations), properly documented and attested, can help overcome this criterion. In
these cases, candidates may also be exceptionally admitted, providing they have a high note of degree and relevant work experience in the program area. Intermediate to high
skills in English language (oral and written) by the candidates, is also a minimum criterion for admission.

1.12. Regime de funcionamento.
Diurno

1.12.1. Se outro, especifique:
N/A

1.12.1. If other, specify:
N/A

1.13. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
O Mestrado Internacional em Análise da Performance Desportiva será ministrado em três locais diferentes: o primeiro semestre, que integra os módulos 1 e 2, será leccionado
na Otto-Von-Guericke University (Magdeburgo-Alemanha); o segundo semestre que integra os módulos 3 e 4, será leccionado na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
(Vila Real-Portugal); o terceiro semestre que integra os módulos 5 e 6, será leccionado na Lithuanian Sports University (Kaunas-Lituânia). Finalmente, o quarto e último
semestre, dedicado à realização do Trabalho Científico Aplicado e da Dissertação de Mestrado decorrerá em simultâneo nas três instituições de Ensino Superior.

1.14. Regulamento de creditação de formação académica e de experiência profissional, publicado em Diário da República (PDF, máx. 500kB).
1.14._1.14._Regulamento_Creditação_29_07_2019_compress (24).pdf

1.15. Observações.
Nada a indicar

1.15. Observations.
Nothing to report

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/80cea48c-63e8-985e-4362-617bae97171d/questionId/a4644f8e-43b4-a77a-6e0e-616af1de87e0
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2. Estrutura Curricular. Aprendizagem e ensino centrados no estudante.
2.1. Percursos alternativos, como ramos, variantes, áreas de especialização de mestrado ou especialidades de doutoramento, em que o ciclo de estudos
se estrutura (se aplicável)

2.1. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras formas de organização em que o ciclo de estudos se estrutura (se aplicável) / Branches, options, profiles, major/minor, or
other forms of organisation compatible with the structure of the study programme (if applicable)

Opções/Ramos/... (se aplicável): Options/Branches/... (if applicable):

<sem resposta>

2.2. Estrutura curricular (a repetir para cada um dos percursos alternativos)

2.2. Estrutura Curricular - N/A

2.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor, ou outra (se aplicável).
 N/A

2.2.1. Branches, options, profiles, major/minor, or other (if applicable)
 N/A

2.2.2. Áreas científicas e créditos necessários à obtenção do grau / Scientific areas and credits that must be obtained before a degree is awarded

Área Científica / Scientific Area Sigla / Acronym ECTS Obrigatórios / Mandatory ECTS ECTS Mínimos Optativos / Minimum Optional ECTS* Observações / Observations
Ciências do Desporto / Sport Sciences 813/D 120
(1 Item)  120 0  

2.3. Metodologias de ensino e aprendizagem centradas no estudante.

2.3.1. Formas de garantia de que as metodologias de ensino e aprendizagem são adequadas aos objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) a
desenvolver pelos estudantes, favorecendo o seu papel ativo na criação do processo de aprendizagem.

 Pretende-se fomentar uma aprendizagem sustentada e progressiva, com conteúdos muito relevante nas CD e na performance desportiva. São utilizadas metodologias
interativas fomentando a participação, o desenvolvimento da autonomia e promovendo uma sólida aprendizagem. Nas tipologias de contacto, os métodos pedagógicos incluem
aulas práticas, de seminário e tutoriais. A prática pedagógica centra-se maioritariamente no contacto presencial, privilegiando metodologias expositivas com interação
estudante-docente, on- and off-line learning resources, ensino híbrido, execução de práticas laboratoriais/campo, análise e discussão de resultados. O estudante de acordo
com uma área de interesse, desenvolve trabalhos que demonstrem o seu conhecimento e domínio na utilização de alguns equipamentos e na implementação de estratégias de
recolha, análise e visualização de dados. Também apresentam trabalhos pelo que lhes confere competências de comunicação e discussão em diversos contextos.

2.3.1. Means of ensuring that the learning and teaching methodologies are coherent with the learning outcomes (knowledge, skills and competences) to be achieved by students,
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favouring their active role in the creation of the learning process.
The aim is to encourage sustained and progressive learning, with very relevant content in DC and sports performance. Interactive methodologies are used fostering
participation, the development of autonomy and promoting solid learning. In the contact typologies, the pedagogical methods include practical classes, seminar and tutorials.
Pedagogical practice is mainly centred on face-to-face contact, favouring expositive methodologies with student-teacher interaction, on- and off-line learning resources, hybrid
teaching, implementation of laboratory/field practices, analysis and discussion of results. The student, according to an area of interest, develops work that demonstrates his
knowledge and mastery in the use of some equipment and in the implementation of strategies for collecting, analysing and visualising data. They also present papers by which
they are empowered with communication and discussion skills in various contexts.

2.3.2. Forma de verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao estimado em ECTS.
O curso está estruturado de acordo com o sistema Europeu de Transferência e Acumulação e Créditos (ECTS), nos termos definidos pelos artigos n.º 1 do artigo 18.º do
Decreto-Lei n.o 74/2006, de 24 de Março e pelo Regulamento Interno de Aplicação do Sistema de Créditos Curriculares. A aquisição do grau de mestre pressupõe a obtenção,
num período de 4 semestres letivos, de 120 ECTS nos termos estabelecidos pela estrutura curricular e plano de estudo. Cada semestre equivale a 30 ECTS, o que corresponde
a uma carga horária total de trabalho do aluno de 810h semestral, e 54h semanais. As horas de contacto dos alunos com o docente, por semestre, são aproximadas a 16h
semanais nos três primeiros semestres (30 a 31% das horas totais de esforço) e no último semestre as UCs Scientific applied work e master thesis apresentam 15% das horas
totais de esforço, das quais 80% são de orientação tutorial respeitando o despacho Reitoral RT1/2018.

2.3.2. Means of verifying that the required average student workload corresponds to the estimated in ECTS.
The course is structured in accordance to the European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS), according to the terms defined by article 18, number 1 of Decree-Law
74/2006, of 24 of March and by the Internal Regulation of Application of the Curricular Credit System. The acquisition of the degree of "master" implies obtaining, over a period
of 4 semesters, 120 ECTS under the terms established by the curricular structure and study plan. Each semester is equivalent to 30 ECTS, which corresponds to a total student
workload of 810h per semester and 54h per week. The contact hours of the students with the teacher, per semester, are approximately 16h weekly in the first three semesters (30
to 31% of the total hours of effort) and in the last semester the UCs Scientific applied work and master thesis present 15% of the total hours of effort, of which 80% are tutorial
guidance respecting the Rectoral rule RT1/2018.

2.3.3. Formas de garantia de que a avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objetivos de aprendizagem.
No início de lecionação de cada UC, é proposta uma avaliação passível de ser alterada mediante a apresentação de outra pelos estudantes. A avaliação da aprendizagem está
direcionada para o desenvolvimento da autonomia dos estudantes em contextos aplicados. Os estudantes são avaliados por um conjunto de trabalhos (individuais ou em
grupo) em áreas do seu interesse, tendo em vista a demonstração dos conhecimentos, aptidões e competências na utilização de equipamentos e na implementação de
estratégias de recolha, análise e visualização de dados.
O sistema de avaliação deverá ser validado pelo docente e pelo representante dos estudantes daquele ano.
No fim de cada semestre, preenchem um inquérito que contém um campo destinado a avaliar a coerência do sistema de avaliação com os objetivos de aprendizagem de cada
UC. Os resultados permitem monitorizar possíveis desvios e implementar medidas para a sua correção. No final do semestre reúnem para analisar os resultados dos inquéritos.

2.3.3. Means of ensuring that the student assessment methodologies are aligned with the intended learning outcomes.
At the beginning of each CU, an assessment is proposed that can be changed if the students present another one. Learning evaluation is directed towards the development of
students' autonomy in applied contexts. Students are assessed by a set of works (individual or group) in areas of their interest, aiming to demonstrate their knowledge, skills
and competences in the use of equipment and in the implementation of data collection, analysis and visualisation strategies.
The evaluation system must be validated by the teacher and the student representative for that year.
At the end of each semester, they fill in a survey containing a field to assess the coherence of the evaluation system with the learning objectives of each CU. The results allow
monitoring possible deviations and implementing measures to correct them. At the end of the semester they meet to analyse the results of the surveys.

2.4. Observações

2.4 Observações.
 No ponto 3.4.5 foi introduzido o número de docentes relativo à nossa instituição.
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2.4 Observations.
In point 3.4.5 the number of professors relative to our institution has been introduced.

3. Pessoal Docente
3.1. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação do ciclo de estudos.

3.1. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação do ciclo de estudos.
 Catarina Isabel Neto Gavião Abrantes (Direção)

 Nuno Miguel Correia Leite (Vice-Direção)
 António Jaime da Eira Sampaio (Vogal)

 

3.3 Equipa docente do ciclo de estudos (preenchimento automático)

3.3. Equipa docente do ciclo de estudos / Study programme’s teaching staff

Nome / Name Categoria / Category Grau /
Degree Especialista / Specialist Área científica / Scientific

Area
Regime de tempo /
Employment link

Informação/
Information

Catarina Isabel Neto Gavião
Abrantes Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Ciências do desporto 100 Ficha submetida

Nuno Miguel Correia Leite Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Ciências do Desporto 100 Ficha submetida
António Jaime da Eira Sampaio Professor Associado ou equivalente Doutor Ciências do Desporto 100 Ficha submetida
António José Rocha Martins da
Silva Professor Catedrático ou equivalente Doutor Ciências do Desporto 100 Ficha submetida

Maria Paula Gonçalves da Mota Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Ciências do Desporto 100 Ficha submetida

Sara Diana Leal dos Santos Professor Auxiliar convidado ou
equivalente Doutor Ciências do Desporto 100 Ficha submetida

Diogo Alexandre Martins Coutinho Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Ciências do Desporto 100 Ficha submetida
Paulo Alexandre Vicente dos
Santos João Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Ciências de Desporto 100 Ficha submetida

Luís Miguel Teixeira Vaz Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Sport Sciences 100 Ficha submetida

Liliana Patrícia Ventura Mendes Professor Auxiliar convidado ou
equivalente Doutor Psicologia 70 Ficha submetida

Danguole Satkunskiene Professor Coordenador ou equivalente Doutor Biology/biomechanics 100 Ficha submetida
Vilma Juodzbaliene Professor Associado ou equivalente Doutor Biomedical sciences 100 Ficha submetida
Gediminas Mamkus Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Biomedical Sciences 100 Ficha submetida
Valentina Skyriene Professor Associado ou equivalente Doutor Social science 100 Ficha submetida

Saulius Šukys Professor Coordenador Principal ou
equivalente Doutor Social sciences 100 Ficha submetida

Arvydas Stasiulis Professor Catedrático ou equivalente Doutor Título de especialista (DL
206/2009) Natural sciences 100 Ficha submetida

Marius Brazaitis Professor Catedrático ou equivalente Doutor Biology, Biomedicine, 100 Ficha submetida

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/a57e60cc-64b4-45d4-d092-616af1d964e0/formId/80cea48c-63e8-985e-4362-617bae97171d/annexId/38789444-2697-8860-a640-617bae1a7847
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/a57e60cc-64b4-45d4-d092-616af1d964e0/formId/80cea48c-63e8-985e-4362-617bae97171d/annexId/90e20231-1d5b-5fcd-7bc5-61927c2a0d92
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/a57e60cc-64b4-45d4-d092-616af1d964e0/formId/80cea48c-63e8-985e-4362-617bae97171d/annexId/6de4fb74-ca80-1f63-0f91-61927c797337
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/a57e60cc-64b4-45d4-d092-616af1d964e0/formId/80cea48c-63e8-985e-4362-617bae97171d/annexId/b62d7cbe-4bf2-11b3-3123-61963b8619f8
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/a57e60cc-64b4-45d4-d092-616af1d964e0/formId/80cea48c-63e8-985e-4362-617bae97171d/annexId/b9b89aab-5760-1dfd-500e-61963cb3080c
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/a57e60cc-64b4-45d4-d092-616af1d964e0/formId/80cea48c-63e8-985e-4362-617bae97171d/annexId/8f6f0605-f4be-ba27-c611-61963dfe7a6f
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/a57e60cc-64b4-45d4-d092-616af1d964e0/formId/80cea48c-63e8-985e-4362-617bae97171d/annexId/50b33347-5619-9d1d-6b67-61963e325c9c
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/a57e60cc-64b4-45d4-d092-616af1d964e0/formId/80cea48c-63e8-985e-4362-617bae97171d/annexId/c9653ad1-7b1a-7384-dc73-61963eec2fe0
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/a57e60cc-64b4-45d4-d092-616af1d964e0/formId/80cea48c-63e8-985e-4362-617bae97171d/annexId/c54f81a6-02c1-2169-1fca-61963f145c82
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/a57e60cc-64b4-45d4-d092-616af1d964e0/formId/80cea48c-63e8-985e-4362-617bae97171d/annexId/3bdbb0eb-e8ef-c049-509c-61963f5da417
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/a57e60cc-64b4-45d4-d092-616af1d964e0/formId/80cea48c-63e8-985e-4362-617bae97171d/annexId/a6eb44a0-495e-0bee-54de-619b6bfd92f1
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/a57e60cc-64b4-45d4-d092-616af1d964e0/formId/80cea48c-63e8-985e-4362-617bae97171d/annexId/53853f13-53fc-91dd-c403-619b71673337
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/a57e60cc-64b4-45d4-d092-616af1d964e0/formId/80cea48c-63e8-985e-4362-617bae97171d/annexId/cef8b3f1-b819-f1ad-30a7-619b712f8897
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/a57e60cc-64b4-45d4-d092-616af1d964e0/formId/80cea48c-63e8-985e-4362-617bae97171d/annexId/88c9626f-efbe-48d2-5e1e-619b71f9dbe3
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/a57e60cc-64b4-45d4-d092-616af1d964e0/formId/80cea48c-63e8-985e-4362-617bae97171d/annexId/811e1b9d-2230-be04-062e-619b7235acc0
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/a57e60cc-64b4-45d4-d092-616af1d964e0/formId/80cea48c-63e8-985e-4362-617bae97171d/annexId/e0051abe-02a7-4b57-478d-619b72620739
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/a57e60cc-64b4-45d4-d092-616af1d964e0/formId/80cea48c-63e8-985e-4362-617bae97171d/annexId/c43e6cba-c787-d3fd-3a0f-619b7497a9bc


12/17/21, 8:11 AM PERA/2122/1500030 — Apresentação do pedido

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=696c90ef-d384-c9e6-9d07-6169bb4a2065&formId=80cea48c-63e8-985e-4362-617bae97171d&lang%5B%5D=pt&lang%5B%5D=en 9/51

Physiology

Daniele Conte Professor Associado ou equivalente Doutor Sport Exercise and
Ergonomics 100 Ficha submetida

Margarita Černych Leitor ou equivalente Doutor Biomedicine 100 Ficha submetida
Andrius Šata Leitor ou equivalente Mestre CTC da Instituição proponente Neurobiology 100 Ficha submetida
Carolina Vila-Chã Professor Adjunto ou equivalente Doutor Engenharia Biomédica 100 Ficha submetida
Kathrin Rehfeld Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Sport Science 100 Ficha submetida
Achraf Ammar Assistente ou equivalente Doutor Sport Science 100 Ficha submetida

Jürgen Edelmann Nusser Professor Coordenador Principal ou
equivalente Doutor Título de especialista (DL

206/2009) Sports Science 100 Ficha submetida

Bruno Sérgio Varanda Gonçalves Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Ciências do Desporto 0 Ficha submetida
Bruno Filipe Rama Travassos Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Ciências do Desporto 5 Ficha submetida
Pedro Tiago Matos Esteves Professor Adjunto ou equivalente Doutor Ciências do Desporto 100 Ficha submetida
Eduardo André de Azevedo
Andrade Professor Associado ou equivalente Doutor Ciências do Desporto 100 Ficha submetida

     2575  

<sem resposta>

3.4. Dados quantitativos relativos à equipa docente do ciclo de estudos.

3.4.1. Total de docentes do ciclo de estudos (nº e ETI)

3.4.1.1. Número total de docentes.
 28

3.4.1.2. Número total de ETI.
 25.75

3.4.2. Corpo docente próprio do ciclo de estudos

3.4.2. Corpo docente próprio – docentes do ciclo de estudos em tempo integral / Number of teaching staff with a full time employment in the institution.*

Corpo docente próprio / Full time teaching staff Nº de docentes / Staff
number

% em relação ao total de ETI / % relative to the total
FTE

Nº de docentes do ciclo de estudos em tempo integral na instituição / No. of teaching staff with a full time link to the
institution: 25 97.087378640777

3.4.3. Corpo docente do ciclo de estudos academicamente qualificado
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3.4.3. Corpo docente academicamente qualificado – docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor / Academically qualified teaching staff – staff holding a PhD

Corpo docente academicamente qualificado / Academically qualified teaching staff Nº de docentes (ETI) / Staff number in FTE % em relação ao total de ETI* / % relative to the total FTE*
Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor (ETI) / Teaching staff holding a PhD (FTE): 24.75 96.116504854369

3.4.4. Corpo docente do ciclo de estudos especializado

3.4.4. Corpo docente do ciclo de estudos especializado / Specialised teaching staff of the study programme

Corpo docente especializado / Specialized teaching staff Nº de docentes (ETI) /
Staff number in FTE

% em relação ao total de ETI* /
% relative to the total FTE*

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor especializados nas áreas fundamentais do ciclo de estudos (ETI) / Teaching staff holding a
PhD and specialised in the fundamental areas of the study programme 27 104.85436893204 25.75

Especialistas, não doutorados, de reconhecida experiência e competência profissional nas áreas fundamentais do ciclo de estudos (ETI) /
Specialists not holding a PhD, with well recognised experience and professional capacity in the fundamental areas of the study programme 1 3.8834951456311 25.75

3.4.5. Estabilidade do corpo docente e dinâmica de formação

3.4.5. Estabilidade e dinâmica de formação do corpo docente / Stability and development dynamics of the teaching staff

Estabilidade e dinâmica de formação / Stability and tranning dynamics Nº de docentes (ETI) / Staff
number in FTE

% em relação ao total de ETI* / %
relative to the total FTE*

Docentes do ciclo de estudos de carreira com uma ligação à instituição por um período superior a três anos / Career teaching staff
of the study programme with a link to the institution for over 3 years 8 31.067961165049 25.75

Docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um ano (ETI) / FTE number of teaching staff
registered in PhD programmes for over one year 0 0 25.75

4. Pessoal Não Docente
4.1. Número e regime de dedicação do pessoal não docente afeto à lecionação do ciclo de estudos. 

No Departamento de Ciências do Desporto, Exercício e Saúde existem dez funcionários em regime de tempo integral que colaboram para o bom funcionamento dos cursos.
Destes funcionários, uma desempenha tarefas administrativas (assistente técnica); quatro, tarefas de apoio às aulas (onde 1 é assistente técnico) e; duas funcionárias fazem a
manutenção dos restantes espaços físicos. Existem ainda três funcionárias em regime de tempo integral na Estrutura de Apoio Pedagógico da Escola Ciências da Vida e do
Ambiente, que assessoram tarefas administrativas relacionadas com os alunos.

4.1. Number and employment regime of the non-academic staff allocated to the study programme in the present year. 
In the Department of Sports Sciences, Exercise and Health there are ten full-time employees who collaborate for the proper functioning of the courses. Of these employees, one
performs administrative tasks (technical assistant); four, tasks of support to the classes (where one is technical assistant) and; two employees maintain the remaining physical
spaces. There are also three full-time employees in the Pedagogical Support Structure of the School of Life and Environmental Sciences, who advise administrative tasks
related to students.
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4.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 
Dos dez funcionários existentes no departamento, dois possuem o 12º ano, um o 11º ano e, os restantes, possuem o 9º ano ou o antigo 6º ano de escolaridade. Das três
funcionárias da Estrutura de Apoio Pedagógico, uma possui Licenciatura, a outra frequenta o Ensino Superior e, uma terceira, tem o 12º ano de escolaridade.

4.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme. 
Regarding the ten employees in the Sports Sciences, Exercise and Health Department, two have the 12th grade, one the 11th, and the remainder have a 9th grade or the previous
6th grade. Of the three employees of the Pedagogical Support Structure, one has a Graduation, the other attends Higher Education and a third, has a 12th year of scholarity.

5. Estudantes
5.1. Estudantes inscritos no ciclo de estudos no ano letivo em curso

5.1.1. Estudantes inscritos no ciclo de estudos no ano letivo em curso

5.1.1. Total de estudantes inscritos. 
13

5.1.2. Caracterização por género

5.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %
Masculino / Male 77
Feminino / Female 23

5.1.3. Estudantes inscritos por ano curricular.

5.1.3. Estudantes inscritos por ano curricular / Students enrolled in each curricular year

Ano Curricular / Curricular Year Nº de estudantes / Number of students
1º ano curricular 13
2º ano curricular 9
 22

5.2. Procura do ciclo de estudos.
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5.2. Procura do ciclo de estudos / Study programme's demand

Penúltimo ano / One before the last year Último ano/ Last year Ano corrente / Current year
N.º de vagas / No. of vacancies 21 21 21
N.º de candidatos / No. of candidates 49 24 19
N.º de colocados / No. of accepted candidates 25 18 13
N.º de inscritos 1º ano 1ª vez / No. of first time enrolled 15 9 13
Nota de candidatura do último colocado / Entrance mark of the last accepted candidate 0 0 0
Nota média de entrada / Average entrance mark 0 0 0

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes. 
Ao longo dos anos o número de estudantes que ingressam no Mestrado Internacional em Análise da Performance Desportiva tem sido consistente nas 3 IES e provenientes de
diversos países e continentes: Alemanha, Portugal, Lituânia, Turquia, Irão, Japão, Palestina, India, USA, Áustria, Coreia do Sul. De referir que o perfil dos estudantes que
procuram esta oferta educativa é bastante específico, apresentam níveis de motivação muito elevados e habitualmente já têm um plano de carreira muito bem delineado, o que
faz com que sejam extremamente aplicados em todas as atividades que lhes são propostas. Uma vez que todos os estudantes desta oferta educativa ingressam em programas
de mobilidade (in and out), os constrangimentos associados à pandemia covid19 podem ter afetado a procura desta oferta educativa.

5.3. Eventual additional information characterising the students. 
Over the years the number of students enrolling in the International Master in Sports Performance Analysis has been consistent across the 3 HEI and coming from different
countries and continents: Germany, Portugal, Lithuania, Turkey, Iran, Japan, Palestine, India, USA, Austria, South Korea. It should be noted that the profile of the students who
seek this educational offer is quite specific, they have very high levels of motivation and usually already have a very well outlined career plan, which makes them extremely
applied in all the activities proposed to them. Since all the students in this educational offer come into mobility programmes (in and out), the constraints associated with the
covid19 pandemic may have affected the demand for this educational offer.

6. Resultados
6.1. Resultados Académicos

6.1.1. Eficiência formativa.

6.1.1. Eficiência formativa / Graduation efficiency

Antepenúltimo ano / Two before the last year Penúltimo ano / One before the last year Último ano / Last year
N.º graduados / No. of graduates 11 11 12
N.º graduados em N anos / No. of graduates in N years* 0 0 0
N.º graduados em N+1 anos / No. of graduates in N+1 years 0 0 0
N.º graduados em N+2 anos / No. of graduates in N+2 years 0 0 0
N.º graduados em mais de N+2 anos / No. of graduates in more than N+2 years 0 0 0
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Pergunta 6.1.2. a 6.1.3.

6.1.2. Apresentar relação de teses defendidas nos três últimos anos, indicando, para cada uma, o título, o ano de conclusão e o resultado final (exclusivamente para cursos de
doutoramento). 

Não se aplica.

6.1.2. List of defended theses over the last three years, indicating the title, year of completion and the final result (only for PhD programmes). 
Not applicable.

6.1.3. Comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas do ciclo de estudos e respetivas unidades curriculares. 
O ciclo de estudos só tem a área científica das Ciências do desporto.

Não se aplica.

6.1.3. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study programme and the respective curricular units. 
The studies cycle has only the scientific area of Sports Sciences.

Not applicable.

6.1.4. Empregabilidade.

6.1.4.1. Dados sobre desemprego dos diplomados do ciclo de estudos (estatísticas da DGEEC ou estatísticas e estudos próprios, com indicação do ano e fonte de informação). 
Não há estatísticas específicas da DGEEC sobre os diplomados desta oferta educativa, talvez porque os diplomados não sejam exclusivamente de Portugal e tenham emprego
em diversos países.

6.1.4.1. Data on the unemployment of study programme graduates (statistics from the Ministry or own statistics and studies, indicating the year and the data source). 
There are no specific DGEEC statistics on graduates from this educational offer, perhaps because the graduates are not exclusively from Portugal and are employed in several
countries.

6.1.4.2. Reflexão sobre os dados de empregabilidade. 
A Direção desta oferta educativa em comunicação contínua com os responsáveis das outras IES, tem acompanhado o percurso profissional dos diplomados, e constata-se que 

 a taxa de empregabilidade é elevada. Destacam-se os diplomados que ocupam lugares relevantes em concursos bastante competitivos como por exemplo: Alberto Franchesci
(Gabinete de avaliação da performance na Juventus); Igor Cruz (Gabinete de avaliação da performance no Centro olímpico), Hugo Ferreira (Gabinete de avaliação da
performance do AFC Bournemouth), Khair Raad (Investigador na University of Jyvaskylan Yliopisto e Editor Associado na Global Journal of Orthopedics Research), Mert Cilli
(Assistente de produção de video and mobile games na Electronic Arts), Guilherme Cardeiras (Cientista do Desporto na empresa Lank FC Vilaverdense), Ivan Torres (Treinador
principal no Sporting Clube de Braga).

6.1.4.2. Reflection on the employability data. 
The Board of Directors of this educational program, in continuous communication with those responsible for the other HEIs, has monitored the professional path of the
graduates, and it has been noted that the employability rate is high. It is worth highlighting the graduates who occupy relevant positions in very competitive competitions, such
as: Alberto Franchesci (Performance Evaluation Office at Juventus); Igor Cruz (Performance Evaluation Office at the Olympic Centre), Hugo Ferreira (Performance Evaluation
Office at AFC Bournemouth), Khair Raad (Researcher at the University of Jyvaskylan Yliopisto and Associate Editor at the Global Journal of Orthopedics Research), Mert Cilli
(Production Assistant for video and mobile games at Electronic Arts), Guilherme Cardeiras (Sports Scientist at the company Lank FC Vilaverdense), Ivan Torres (Head Coach at
Sporting Clube de Braga).
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6.2. Resultados das atividades científicas, tecnológicas e artísticas.

6.2.1. Centro(s) de investigação, na área do ciclo de estudos, em que os docentes desenvolvem a sua atividade científica

6.2.1. Centro(s) de investigação, na área do ciclo de estudos, em que os docentes desenvolvem a sua actividade científica / Research Centre(s) in the area of the study
programme, where the teachers develop their scientific activities

Centro de Investigação / Research Centre Classificação (FCT) /
Mark (FCT)

IES /
Institution

N.º de docentes do ciclo de estudos integrados/ No. of integrated
study programme’s teachers

Observações /
Observations

CIDESD - Research Center in Sports Sciences, Health Sciences
and Human Development Muito Bom UTAD 13 Não aplicável

CHRC - Comprehensive Health Research Centre Excelente NOVA Medical
School 1 Não aplicável

Pergunta 6.2.2. a 6.2.5.

6.2.2. Mapa-resumo de publicações científicas do corpo docente do ciclo de estudos em revistas internacionais com revisão por pares, livros ou capítulos de livros, ou trabalhos de
produção artística, relevantes para o ciclo de estudos.

 https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/80cea48c-63e8-985e-4362-617bae97171d
 6.2.3. Mapa-resumo de outras publicações relevantes, designadamente de natureza pedagógica:

 https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/80cea48c-63e8-985e-4362-617bae97171d
 6.2.4. Atividades de desenvolvimento tecnológico e artístico, prestação de serviços à comunidade e formação avançada na(s) área(s) científica(s) fundamental(ais) do ciclo de

estudos, e seu contributo real para o desenvolvimento nacional, regional e local, a cultura científica e a ação cultural, desportiva e artística. 
Os projetos desenvolvidos pelos diversos docentes que constituem o corpo docente deste 2º ciclo, enquadram-se nas diversas comunidades do Centro de Investigação em
Desporto, Saúde e Desenvolvimento Humano (CIDESD), CreativeLab, STRONG e GERON, que são de extrema importância para a transferência de conhecimento e para a
aquisição de competências adequadas aos objetivos deste curso de 2º ciclo. 

 Existe um conjunto alargado de parcerias e projetos internacionais, nacionais e regionais, que promovem a prestação de serviços à comunidade e formação avançada na área
científica fundamental para o ciclo de estudos. São exemplo, o CreativeLab e o o Talentódromo Desportivo de Vila Real.

 Neste sentido, é proporcionado aos alunos a participação em diversas atividades desenvolvidas no âmbito específico de cada projeto (acompanhamento e controlo de sessões
de exercício físico, aprendizagem e domínio de diversos instrumentos de avaliação e visualização de dados e também a participação na organização, preparação e recolhas de
dados).

6.2.4. Technological and artistic development activities, services to the community and advanced training in the fundamental scientific area(s) of the study programme, and their
real contribution to the national, regional or local development, the scientific culture and the cultural, sports or artistic activity. 

The projects developed by the several professors that make up the teaching staff of this 2nd cycle course are part of the different communities of the Research Centre in Sport,
Health and Human Development (CIDESD), CreativeLab, STRONG and GERON, which are of extreme importance for the transfer of knowledge and the acquisition of skills
appropriate to the objectives of this 2nd cycle course. 

 There is a wide range of international, national and regional partnerships and projects that promote the provision of services to the community and advanced training in the
scientific area fundamental to the study cycle. Examples are the CreativeLab and the Sports Talent Track of Vila Real.

 In this sense, it is provided to students the participation in several activities developed in the specific scope of each project (monitoring and control of physical exercise
sessions, learning and mastery of several assessment and data visualization tools and also the participation in the organization, preparation and data collection).

6.2.5. Integração das atividades científicas, tecnológicas e artísticas em projetos e/ou parcerias nacionais e internacionais, incluindo, quando aplicável, indicação dos principais
projetos financiados e do volume de financiamento envolvido. 

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/80cea48c-63e8-985e-4362-617bae97171d
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/80cea48c-63e8-985e-4362-617bae97171d
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HEALTH-UNORTE: Setting-up biobanks and regenerative medicine strategies to boost research in cardiovascular, musculoskeletal, neurological, oncological, immunological
and infectious diseases. NORTE-01-0145-FEDER-000039, BI/UTAD/39/2020, financiado por Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) através do NORTE 2020
(Programa Operacional Regional do Norte 2014/2020).
Continental Factory of Future, (CONTINENTAL FoF) financiado por Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), através do Programa Operacional Competitividade e
Internacionalização (POCI) do PORTUGAL 2020, gerido pela Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, E.P.E. (AICEP).
Projeto EASIER - hEalth And wellneSs promotIng gamE platfoRm, financiado através do NORTE2020 - Programa Operacional Regional do Norte (NORTE-01-0247-FEDER-
072637).
Projeto Talentódromo Desportivo de Vila-Real, financiado por Município de Vila-Real.

6.2.5. Integration of scientific, technologic and artistic activities in projects and/or partnerships, national or international, including, when applicable, the main projects with external
funding and the corresponding funding values. 

HEALTH-UNORTE: Setting-up biobanks and regenerative medicine strategies to boost research in cardiovascular, musculoskeletal, neurological, oncological, immunological
and infectious diseases. NORTE-01-0145-FEDER-000039, BI/UTAD/39/2020, financed by Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) through NORTE 2020 (Programa
Operacional Regional do Norte 2014/2020)
Continental Factory of Future, (CONTINENTAL FoF) Financed by the European Regional Development Fund (ERDF), through the Programa Operacional de Competitividade e
Internacionalização (POCI) of PORTUGAL 2020, managed by the Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, E.P.E. (AICEP)
EASIER- hEalth And wellneSs promotIng gamE platfoRm, financed through NORTE2020 - Programa Operacional Regional do Norte (NORTE-01-0247-FEDER-072637).
Talentódromo Desportivo de Vila-Real (Vila-Real Sports Talent Track), funded by Vila-Real Municipality.

6.3. Nível de internacionalização.

6.3.1. Mobilidade de estudantes e docentes

6.3.1. Mobilidade de estudantes e docentes / Mobility of students and teaching staff

%
Alunos estrangeiros matriculados no ciclo de estudos / Foreign students enrolled in the study programme 66.7
Alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Students in international mobility programmes (in) 66.7
Alunos em programas internacionais de mobilidade (out) / Students in international mobility programmes (out) 33.3
Docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Foreign teaching staff, including those in mobility (in) 50
Mobilidade de docentes na área científica do ciclo de estudos (out) / Teaching staff mobility in the scientific area of the study (out). 0

6.3.2. Participação em redes internacionais com relevância para o ciclo de estudos (redes de excelência, redes Erasmus).

6.3.2. Participação em redes internacionais com relevância para o ciclo de estudos (redes de excelência, redes Erasmus). 
Rede internacional de Basquetebol

 Sociedade Internacional de Análise do Desempenho do Desporto
 Programa de Mobilidade ERASMUS + com 9 universidades, permitindo a mobilidade de estudantes e docentes de 7 países (Itália, Grécia, republica Checa, Lituânia, Polónia,

Roménia)

6.3.2. Participation in international networks relevant for the study programme (excellence networks, Erasmus networks, etc.). 
International Basketball Network

 International Society of Performance Analysis of Sport
 Erasmus+ Mobility Programme with 9 universities, allowing the mobility of students and teachers from 7 countries (Italy, Greece, Czech Republic, Lithuania, Poland, Romania)
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6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.
 Nada a mencionar

6.4. Eventual additional information on results.
 Nothing to mention

7. Organização interna e mecanismos de garantia da qualidade
7.1 Existe um sistema interno de garantia da qualidade certificado pela A3ES

7.1. Existe um sistema interno de garantia da qualidade certificado pela A3ES (S/N)?
 Se a resposta for afirmativa, a Instituição tem apenas que preencher os itens 7.1.1 e 7.1.2, ficando dispensada de preencher as secções 7.2.

 Se a resposta for negativa, a Instituição tem que preencher a secção 7.2, podendo ainda, se o desejar, proceder ao preenchimento facultativo dos itens 7.1.1 e/ou 7.1.2.
 Sim

7.1.1. Hiperligação ao Manual da Qualidade.
 https://www.utad.pt/gesqua/wp-content/uploads/sites/9/2019/05/manual_qualidade_V02_2018_11_30.pdf

 7.1.2. Anexar ficheiro PDF com o último relatório de autoavaliação do ciclo de estudos elaborado no âmbito do sistema interno de garantia da qualidade (PDF, máx. 500kB).
 7.1.2._RAC_impas 2020_5066-2020.pdf

 
7.2 Garantia da Qualidade

7.2.1. Mecanismos de garantia da qualidade dos ciclos de estudos e das atividades desenvolvidas pelos Serviços ou estruturas de apoio aos processos de ensino e aprendizagem,
designadamente quanto aos procedimentos destinados à recolha de informação (incluindo os resultados dos inquéritos aos estudantes e os resultados da monitorização do
sucesso escolar), ao acompanhamento e avaliação periódica dos ciclos de estudos, à discussão e utilização dos resultados dessas avaliações na definição de medidas de
melhoria e ao acompanhamento da implementação dessas medidas. 

<sem resposta>

7.2.1. Mechanisms for quality assurance of the study programmes and the activities promoted by the services or structures supporting the teaching and learning processes, namely
regarding the procedures for information collection (including the results of student surveys and the results of academic success monitoring), the monitoring and periodic
assessment of the study programmes, the discussion and use of the results of these assessments to define improvement measures, and the monitoring of their implementation. 

<no answer>

7.2.2. Indicação da(s) estrutura(s) e do cargo da(s) pessoa(s) responsável(eis) pela implementação dos mecanismos de garantia da qualidade dos ciclos de estudos. 
<sem resposta>

7.2.2. Structure(s) and job role of person(s) responsible for implementing the quality assurance mechanisms of the study programmes. 
<no answer>

https://www.utad.pt/gesqua/wp-content/uploads/sites/9/2019/05/manual_qualidade_V02_2018_11_30.pdf
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/80cea48c-63e8-985e-4362-617bae97171d/questionId/a7b1dd60-84ad-db48-0b61-616af13416df
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7.2.3. Procedimentos de avaliação do desempenho do pessoal docente e medidas conducentes à sua permanente atualização e desenvolvimento profissional. 
<sem resposta>

7.2.3. Procedures for the assessment of teaching staff performance and measures for their continuous updating and professional development. 
<no answer>

7.2.3.1. Hiperligação facultativa ao Regulamento de Avaliação de Desempenho do Pessoal Docente.
<sem resposta>

7.2.4. Procedimentos de avaliação do pessoal não-docente e medidas conducentes à sua permanente atualização e desenvolvimento profissional.
<sem resposta>

7.2.4. Procedures for the assessment of non-academic staff performance and measures for their continuous updating and professional development.
<no answer>

7.2.5. Forma de prestação de informação pública sobre o ciclo de estudos.
<sem resposta>

7.2.5. Means of providing public information on the study programme.
<no answer>

7.2.6. Outras vias de avaliação/acreditação nos últimos 5 anos.
<sem resposta>

7.2.6. Other assessment/accreditation activities over the last 5 years.
<no answer>

8. Análise SWOT do ciclo de estudos e proposta de ações de melhoria
8.1 Análise SWOT global do ciclo de estudos

8.1.1. Pontos fortes 
Grau de internacionalização, possibilitando que os alunos tenham acesso ao mercado europeu e a um perfil de formação e competências muito avançadas, diferenciadoras e
atuais.

 Ligação às comunidades locais, permitindo aos alunos participar no processo de gestão e treino dos clubes desportivos.
 Valorização da prática baseada em evidência e do espírito crítico face a essas mesmas evidências. 

 Diversidade, competência e reconhecimento internacional do corpo docente associado ao CIDESD (Centro de investigação em Desporto, Saúde e Desenvolvimento Humano).

8.1.1. Strengths 
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Degree of internationalisation, allowing students to have access to the European market and to a training profile and very advanced, differentiating and current skills.
Connection to local communities, allowing students to participate in the process of management and training of sports clubs.
Valuing evidence-based practice and critical thinking in the face of such evidence. 
Diversity, competence and international recognition of the teaching staff associated with CIDESD (Centre for Research in Sport, Health and Human Development).

8.1.2. Pontos fracos 
Diversidade do nível e da formação inicial dos estudantes, também devido às suas diferentes proveniências.

8.1.2. Weaknesses 
Diversity of the level and initial qualification of the students, also due to their different backgrounds.

8.1.3. Oportunidades 
Atratividade das novas profissões que interligam o desporto, com outras áreas como a estatística, a tecnologia, a informática.
A diversidade do nível de formação identificada como um ponto fraco, pode também ser uma oportunidade (facilidade de interligação das ciências do desporto a algumas
áreas)

8.1.3. Opportunities 
Attractiveness of new professions that link sport with other areas such as statistics, technology and computer science.
The diversity of the level of training identified as a weakness can also be an opportunity (ease of interconnection of sports science with some areas).

8.1.4. Constrangimentos 
Imaturidade da grande maioria do mercado de trabalho nacional, que dificulta o acolhimento de profissionais com novas competências e intervenção.
Dificuldades em atrair estudantes em maior quantidade e qualidade no interior do país.
Manutenção da situação pandémica atual.

8.1.4. Threats 
The immaturity of the vast majority of the national employment market, which makes it difficult to welcome professionals with new skills and intervention.
Difficulties in attracting students in greater quantity and quality in the interior of the country.
Maintenance of the current pandemic situation.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Realização do Pré-IMPAS, um mini-curso de nivelamento que contém uma apresentação geral das matérias mais importantes acompanhada de materiais de pesquisa (artigos
científicos, livros, vídeos). Os conteúdos a abordar são os fundamentos do treino desportivo (leis biológicas, componentes da carga, planeamento e periodização) e os
fundamentos da análise da performance (análise notacional).

8.2.1. Improvement measure 
Pre-IMPAS implementation, a mini levelling course which contains a general presentation of the most important topics accompanied by research materials (scientific articles,
books, videos). The contents to be covered are the fundamentals of sports training (biological laws, load components, planning and periodization) and the fundamentals of
performance analysis (notational analysis).
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8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Prioridade alta - 2022/2023 realização durante o primeiro semestre de cada ano letivo.

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
High priority - 2022/2023 achievement during the first semester of each academic year.

8.1.3. Indicadores de implementação 
A comissão do curso vai enquadrar o Pré-IMPAS no início da agenda semestral.

8.1.3. Implementation indicator(s) 
The study committee will frame the Pre-IMPAS at the beginning of the semester schedule.

9. Proposta de reestruturação curricular (facultativo)
9.1. Alterações à estrutura curricular

9.1. Síntese das alterações pretendidas e respectiva fundamentação 
A alteração nas unidades curriculares do plano de estudos foi realizada para atender a uma nova tendência e evolução do mercado de trabalho associado a esta especialização.
Com efeito, a figura do “performance analyst” cujo âmbito de intervenção sempre esteve circunscrito à captura e processamento de dados associados à performance
desportiva está a ser substituída pela figura do “sports scientist”. As funções de um “sports scientist” são mais amplas e incluem conhecimentos e competências no âmbito da
utilização efetiva de tecnologia de campo e de laboratório, bem como competências de interligação entre os vários especialistas associados à performance e à saúde dos
desportistas (médicos, fisioterapeutas, preparadores físico, reabilitadores, nutricionistas,...). A recente publicação do livro “NSCA’s Essentials of Sport Science ” ao cargo de
uma das associações profissionais mais importantes do mundo consolidou esta tendência. Neste sentido, as unidade curriculares foram refinadas para atenderem a estas
claras necessidades (“The Sport Scientist” e “Field and Laboratory Technology”), sem perder a matriz identitária que sempre caracterizou este ciclo de estudos ("Applied
Performance Analysis”).

 As horas de contacto foram adequadas ao regulamento em vigor na instituição (RT1), e a tipologia de aulas foi adequada aos objetivos das unidades curriculares.

9.1. Synthesis of the proposed changes and justification. 
The change in the curricular units of the study plan was made to meet a new trend and development of the job market associated to this area of expertise.

 In fact, the figure of the "performance analyst" whose scope of intervention has always been limited to the capture and processing of data associated with sports performance is
being replaced by the figure of the "sports scientist". The roles of a sports scientist are more extensive and include knowledge and skills in the effective use of field and
laboratory technology, as well as skills in liaising between the various specialists associated with the performance and health of athletes (doctors, physiotherapists, physical
trainers, rehabilitators, nutritionists, ...). The recent publication of the book "NSCA's Essentials of Sport Science" by one of the most important professional associations in the
world has consolidated this trend. In this sense, the curricular units have been fine-tuned to meet these clear needs ("The Sport Scientist" and "Field and Laboratory
Technology"), without losing the identity matrix that has always characterized this cycle of studies ("Applied Performance Analysis").

 The contact hours were adequate to the regulation in force in the institution (RT1), and the typology of classes was adequate to the objectives of the curricular units.

9.2. Nova estrutura curricular pretendida (apenas os percursos em que são propostas alterações)

9.2. Não se aplica
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9.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
Não se aplica

9.2.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable).
Não se aplica

9.2.2. Áreas científicas e créditos necessários à obtenção do grau / Scientific areas and number of credits to award the degree

Área Científica / Scientific Area Sigla / Acronym ECTS Obrigatórios / Mandatory ECTS ECTS Optativos / Optional ECTS* Observações / Observations
Ciências do Desporto / Sports Sciences 813/D 120 0
(1 Item)  120 0  

9.3. Plano de estudos

9.3. Plano de estudos - -

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
 <sem resposta>

9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
 <no answer>

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
 <sem resposta>

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
 <no answer>

9.3.3 Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular
Units

Área Científica / Scientific Area
(1)

Duração / Duration
(2)

Horas Trabalho / Working Hours
(3)

Horas Contacto / Contact Hours
(4) ECTS Observações / Observations

(5)
Advances in Sports Coaching 813/D Semiannual -1ºSem 243 T-15; PL-52,5; OT-7,5 9
Motor Control, Cognitive & Motion
Analysis 813/D Semiannual -1ºSem 243 T-15; PL-52,5; OT-7,5 9

Research Methodology & Scientific
Writing 813/D Semiannual - 1ºSem 324 T-22,5; PL-60; OT-7,5 12

The Sport Scientist 813/D Semiannual - 2ºSem 243 T-15; PL-52,5; OT-7,5 9
Field & Laboratory Technology 813/D Semiannual - 2ºSem 243 T-15; PL-52,5; OT-7,5 9
Applied Performance Analysis 813/D Semiannual - 2ºSem 324 T-22,5; PL-60; OT-7,5 12
Biomechanical Analysis of Sport 813/D Semiannual - 3ºSem 324 T-22,5; PL-60; OT-7,5 12
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Technique
Applied Research Methodology 813/D Semiannual - 3ºSem 243 T-15; PL-52,5; OT-7,5 9
Injury Prevention & Mechanical Load 813/D Semiannual - 3ºSem 243 T-15; PL-52,5; OT-7,5 9
Scientific Applied Work 813/D Semiannual - 4ºSem 243 OT-36 9
Master Thesis 813/D Semiannual - 4ºSem 567 OT-85 21
(11 Items)       

9.4. Fichas de Unidade Curricular

Anexo II - Treino Desportivo Avançado

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Treino Desportivo Avançado

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 Advances in Sports Coaching

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 813/D

9.4.1.3. Duração:
 1º Semester

9.4.1.4. Horas de trabalho:
 243

9.4.1.5. Horas de contacto:
 T – 15 PL – 52,5 OT – 7,5

9.4.1.6. ECTS:
 9

9.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

9.4.1.7. Observations:
 <no answer>

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
 Prof. Dr. Elke Knisel



12/17/21, 8:11 AM PERA/2122/1500030 — Apresentação do pedido

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=696c90ef-d384-c9e6-9d07-6169bb4a2065&formId=80cea48c-63e8-985e-4362-617bae97171d&lang%5B%5D=pt&lang%5B%5D=en 22/51

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
<sem resposta>

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O1. Compreender vários conceitos teóricos para refletir criticamente o processo de treino psicológico no desporto 
O2. Compreender o processo de coaching tendo em conta a literatura psicológica e a investigação actual 
O3. Avaliar criticamente os estilos e estratégias de coaching psicológico 
O4. Compreender o papel do coach psicológico no âmbito do processo de coaching 
O5. Saber seleccionar e aplicar os métodos de avaliação para estudar empiricamente os resultados do coaching psicológico no desporto

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
LO1. Adoption of various theoretical concepts to reflect critically the process of psychological coaching in sports 
LO2. Knowledge of the coaching process taking into account psychological literature and current research 
LO3. Acquirement of psychological coaching styles and strategies 
LO4. Understanding of psychological coach´s role within the coaching process 
LO5. Acquirement of evaluation methods to study empirically the results of psychological coaching in sports

9.4.5. Conteúdos programáticos:
S1. Coaching psicológico no meio de vários conceitos teóricos 
S2. Abordagens no contexto do coaching psicológico
S3. Revisão crítica da literatura psicológica e investigação actual
S4. Estilos e estratégias de coaching
S5. Planeamento, implementação e avaliação de sessões práticas de treino psicológico no desporto

9.4.5. Syllabus:
S1. Psychological coaching amid various theoretical concepts 
S2. Approaches in the context of psychological coaching
S3. Critical review of psychological literature and current research
S4. Coaching styles and strategies
S5. Planning, implementation and evaluation of practical psychological coaching sessions in sports

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
A correspondência entre os conteúdos (S) e os objectivos (O) é a seguinte:
S1, S2, S3, S4 - O1
S4, S5 – O2
S1, S2, S4, S5 – O3
S2, S4, S5 – O4
S3, S5 – O5

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The correspondence between syllabus (S) and learning outcomes (LO) is the following:
S1, S2, S3, S4 - O1
S4, S5 – O2
S1, S2, S4, S5 – O3



12/17/21, 8:11 AM PERA/2122/1500030 — Apresentação do pedido

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=696c90ef-d384-c9e6-9d07-6169bb4a2065&formId=80cea48c-63e8-985e-4362-617bae97171d&lang%5B%5D=pt&lang%5B%5D=en 23/51

S2, S4, S5 – O4
S3, S5 – O5

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Utilização de recursos de aprendizagem online / offline; Revisão das abordagens teóricas; Revisão da investigação atual; Leitura dirigida; Investigação empírica e recolha de
dados; Discussões em mesa redonda; Mapas mentais digitais; Testes de escolha múltipla; Apresentações em Power Point 
Avaliação:
A1. Apresentação oral com uma reflexão crítica do processo de treino psicológico prático (apresentação em grupo com avaliação individual; 60 minutos)
A2. Documento com uma revisão crítica da literatura e investigação relacionada com o coaching psicológico prático, reflexão crítica das estratégias de coaching aplicadas e
aplicação de métodos de avaliação (cerca de 15 páginas para cada grupo de coaching com avaliação individual)

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Use of on- and off-line learning resources; Review of theoretical approaches; Review of current research; Directed reading; Empirical research and data collection; Round table
discussions; Digital mind maps; Multiple choice tests; Learning snacks; Power point presentations
Evaluation:
A1. Oral presentation with a critical reflection of the practical psychological coaching process (group presentation with individual evaluation; 60 minutes)
A2. Paper with a critical review of literature and research related to the practical psychological coaching, critical reflection of the applied coaching strategies and the application
of evaluation methods (ca. 15 pages for each coaching group with individual evaluation)

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
A utilização dos já referidos recursos de aprendizagem vai capacitar o estudante de reflexão critica relativa ao processo de treino psicológico, sabendo distinguir e aplicar as
diferentes estratégias de coaching e a utilizar as metodologias de investigação adequadas.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The use of the above mentioned learning resources will enable the student to critically reflect on the process of psychological coaching, to distinguish and apply different
coaching strategies and to use the appropriate research methodologies.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Bandura, A. (1989). Social cognitive theory. In R. Vasta (Ed.), Annals of child development. Vol. 6. Six theories of child development (pp. 1-60). Greenwich, CT: JAI Press.
Deci, E.L. & Ryan, R.M. (2002). Handbook of self-determination research. Rochester, NY: University of Rochester Press
Edmunds, J., Ntoumanis, N. & Duda, J.L. (2008). Testing a self-determination theory-based teaching style intervention in the exercise domain. European Journal of Social
Psychology, 38(2), 375–388
Kuhl, J. (2000). The volitional basis of Personality Systems Interaction Theory: Applications in learning and treatment contexts. International Journal of Educational Research,
33, 665-705
Lazarus, R. S. (2000). How emotions influence performance in competitive sports. The Sport Psychologist, 14, 229 – 252
Zyl, van L.E, Roll, L.C., Stander, M.W. & Richter, S. (2020). Positive Psychological Coaching. Definitions and Models: A Systematic Literature Review. Front. Psychol., 11, 793.

Anexo II - Controlo Motor e Análise do Movimento

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Controlo Motor e Análise do Movimento

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 Motor Control and Motion Analysis
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9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
813/D

9.4.1.3. Duração:
1º Semester

9.4.1.4. Horas de trabalho:
243

9.4.1.5. Horas de contacto:
T – 15 PL – 52,5 OT – 7,5

9.4.1.6. ECTS:
9

9.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

9.4.1.7. Observations:
<no answer>

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Kathrin Rehfeld

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
Achraf Ammar
Stefanie John

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O1. Compreender a classificação de competências, fases de movimento e utilização de modelos determinísticos para identificar as principais variáveis de desempenhos
motores para análise do movimento
O2. Compreender as teorias de controlo motor (Capacidades e limitações na informação sensorial, processamento de informação, excitação e desempenho; trade-off de
velocidade e junções neuromusculares para controlo motor, desempenhos motores) e aprendizagem, transferência e feedback das capacidades motoras 
O3. Saber seleccionar e aplicar os métodos de aprendizagem motora num círculo de aprendizagem motora considerando a pessoa, a tarefa, o cenário e o processo de revisão
O4. Compreender, explorar e desenvolver competências práticas no planeamento e execução de investigações com as mais recentes tecnologias em análise de movimentos,
aquisição de dados, processamento de dados, apresentação, interpretação e discussão de dados

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
LO1. Fundamental knowledge about skill classification, movement phases and use of deterministic models to identify main variable of motor performances for motion analysis
LO2. Knowledge about theories in motor control (Capabilities and Limitations in sensory information, information processing, arousal and performance; speed-accuracy trade-
off and neuromuscular junctions for motor control, motor performances) and motor skill learning, transfer and feedback 
LO3. Implementing motor learning skills in a motor learning circle considering the person, the task, the setting and review process
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LO4. Practical skills in planning and running investigations with latest technologies in movement analysis, data acquisition, data processing, data presentation, interpretation
and discussion

9.4.5. Conteúdos programáticos:
S1. Abordar tópicos de investigação em neurofisiologia e controlo motor dentro de um quadro conceptual e metodologias apropriadas
S2. Apreciar a força e as limitações das diferentes metodologias disponíveis no campo do controlo motor e da análise do movimento
S3. Aplicar diferentes métodos para a aquisição de dados, tais como a análise de superfície, a análise de movimento baseado em vídeo, a medição da aceleração e da força, a
plataforma de equilíbrio
S4. Empregar diferentes métodos não convencionais e ferramentas de software para processamento de dados
S5. Modelar e simular movimentos humanos

9.4.5. Syllabus:
S1. Address research topics in neurophysiology and motor control within appropriate conceptual framework and methodologies
S2. Appreciate the strength and limitations of different methodologies available in the field of motor control and movement analysis
S3. Apply different methods for data acquisition such as surface¬EMG, video¬based-movement¬analysis, measurement of acceleration and force, balance platform
S4. Employ different unconventional methods and software tools for data processing 
S5. Model and simulate human movements

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
A correspondência entre os conteúdos (S) e os objectivos (O) é a seguinte:
S1, S2, S3, S4 - O1
S1, S3 - O2
S1, S2, S4, S5 - O3, O4

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The correspondence between syllabus (S) and learning outcomes (LO) is the following:
S1, S2, S3, S4 - LO1
S1, S3 – LO2
S1, S2, S4, S5 – LO3, LO4

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Utilização de recursos de aprendizagem online / offline; Revisão das abordagens teóricas; Revisão da investigação actual; Leitura dirigida; Investigação empírica e recolha de
dados; Discussões em mesa redonda; Mapas mentais digitais; Testes de escolha múltipla; Apresentações em Power Point
A1 Apresentações orais relativas à análise e avaliação dos resultados da recolha de dados (30% da nota final do módulo)
A2 Relatório científico escrito de recolha de dados, princípios e aplicações (30% da nota final do módulo)
A3 Teste teórico (40% da nota final do módulo)

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Use of on- and off-line learning resources; Review of theoretical approaches; Review of current research; Directed reading; Empirical research and data collection; Round table
discussions; Digital mind maps; Multiple choice tests; Learning snacks; Power point presentations
A1. 30% of module mark: Overall structure of the presentation, presentations skills, quality of slights
A2. 30% of module mark: Overall structure, literature review, scientific questions, methods, data presentation, discussion of results with current research, scientific language
A3. 40% of module mark: Theoretical test

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
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Este módulo será conduzido através de aulas presenciais e palestras, workshops aplicados e aulas práticas com o propósito de introduzir os princípios do controlo motor,
incluindo marcos conceptuais; a utilização de métodos de investigação interdisciplinares e desenhos metodológicos experimentais com o objetivo de recolher, analisar e
avaliar o movimento humano em variadas actividades, incluindo habilidades abertas e fechadas.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The module will use lead lectures, applied workshops and practical classes to introduce principles of motor control including conceptual frameworks; use an interdisciplinary
research methods approach and mixed methods experimental designs to capture, assess, analyse and evaluate human movement in a range of activities, including closed and
open loop skills.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Schmidt, R.A. and Lee, T. (2011). Motor Control and Learning. A Behavioural Emphasis. Human Kinetics, Champaign.
Schmidt, R.A. and Wrisberg, C.A. (2008). Motor Learning and Performance: A Situation¬Based Learning Approach. Human Kinetics, Champaign.
Engelbrecht, A. (2003). Computational Intelligence. Chichester: Wiley.
Travis, J. (2002). LabView for Everyone. Prentice Hall PTR
Witte, K., Bock, H., Storb, U., Blaser, P. (2003): A synergetic approach to describe the stability and variability of motor behaviour. In: Tschacher, W. & Dauwalder, J.¬P. (eds.): The
dynamical systems approach to cognition. Singapore: World Scientific Publishing Co. Pte.Ltd.
Bongaardt, R. And Meijer, O.G. (2000). Bernstein’s theory of movement behaviour: Historical development and contemporary relevance. Journal of Motor Behaviour, 32:57¬71.
Purves, D., Augustine, G.J., Fitzpatrick, D., Hall, W.C., La Mantia, A.S., McNamara, J.O., White, L.E. (2008). Neuroscience. Sunderland: Sinauer Associates Inc

Anexo II - O Cientista do Desporto

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 O Cientista do Desporto

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 The Sport Scientist

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 813/D

9.4.1.3. Duração:
 2º Semester

9.4.1.4. Horas de trabalho:
 243

9.4.1.5. Horas de contacto:
 T – 15 PL – 52,5 OT – 7,5

9.4.1.6. ECTS:
 9

9.4.1.7. Observações:
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<sem resposta>

9.4.1.7. Observations:
<no answer>

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
António Jaime da Eira Sampaio

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
António José Rocha Martins da Silva
Sara Diana Leal dos Santos
Bruno Filipe Rama Travassos 

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O1. Adquirir uma visão clara sobre as oportunidades profissionais relacionadas com as funções do cientista desportivo.
O2. Desenvolver um modelo de desempenho que incorpore a complexidade e o holismo. 
O3. Descrever a dinâmica das organizações desportivas modernas, considerando a incorporação de novos profissionais e novas tecnologias. 
O4. Experimentar vários sistemas de gestão da performance e compreender a natureza complementar dos métodos quantitativos e qualitativos para o objetivo do treino
personalizado.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
O1. Acquire a clear view of the professional opportunities related to the role of the sports scientist.
O2. Develop a model of performance that embraces complexity and holism. 
O3. Describe the dynamics of modern sports organizations considering the incorporation of new professionals and new technology. 
O4. Experience several performance management systems and understand the complementary nature of quantitative and qualitative methods towards the aim of personalized
training.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
S1. História e evolução da carreira do cientista desportivo.
S2. Complexidade e criatividade como determinantes para a modelação da performance.
S3. Integração de fatores do rendimento em organizações desportivas.
S4. Sistemas de gestão da performance de atletas.
S5. Experiências da vida real do cientista desportivo e tendências futuras.

9.4.5. Syllabus:
S1. History and evolution of the sports scientist career.
S2. Complexity and creativity as contributors to model performance.
S3. Integration of performance determinants in sport organisations.
S4. Athlete management systems.
S5. Real-life experiences of the sport scientist and future trends.

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
A correspondência entre o conteúdos programáticos (S) e os objectivos (O) é a seguinte:
S1, S5 → O1
S2, S5 → O2
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S3, S5 → O3
S4, S5 → O4

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The correspondence between syllabus (S) and objectives (O) is the following:
S1, S5 → O1
S2, S5 → O2
S3, S5 → O3
S4, S5 → O4

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Apresentação de conteúdos com recursos tradicionais e tecnológicos (M1); Investigação empírica e recolha de dados (M2); Avaliação: A1. Ponderação: 50%; métodos de
avaliação: Estrutura geral da apresentação, apresentação e discussão das questões-chave, competências de apresentação; A2. Ponderação de 50%; métodos de avaliação:
layout, clareza do objetivo/tópico, estrutura, seleção e processamento de referências, antecedentes teóricos, terminologia, metodologia de investigação, apresentação dos
resultados, discussão dos resultados.

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Presentation of content with traditional and technological resources (M1); Empirical investigation and data collection (M2). Evaluation: A1. Weighting: 50%; evaluation methods:
Overall structure of the presentation, presentation and discussion of the key issues, presentations skills; A2. Weighting 50%; evaluation methods: layout, clarity of goal/topic,
structure, selection and processing of references, theoretical background and own judgements, terminology, research methodology, presentation of results, discussion of
results.

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
A correspondência entre as metodologias de ensino (S) e os objetivos de aprendizagem (O) é a seguinte:
O1 → M1
O2 → M1
O3 → M1, M2
O4 → M1, M2

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The correspondence between teaching methodologies (S) and learning outcomes (O) is the following:
O1 → M1
O2 → M1
O3 → M1, M2
O4 → M1, M2

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
French, D & Torres-Ronda, L. (Eds), 2021, NSCA’s Essentials of Sports Science. Human Kinetics, Champaign, Illinois.
Winkelman, N., 2021, The Language of Coaching. Human Kinetics, Champaign, Illinois. 
O’Donoghue, P. McGarry, T. & Sampaio, J., 2013, Routledge Handbook of Sports Performance Analysis. Routledge, London.

Several journal articles provided by the lecturers.

Anexo II - Métodos de Investigação e Escrita Científica
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9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Métodos de Investigação e Escrita Científica

9.4.1.1. Title of curricular unit:
Research Methodology & Scientific Writing

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
813/D

9.4.1.3. Duração:
1º Semester

9.4.1.4. Horas de trabalho:
324

9.4.1.5. Horas de contacto:
T – 22,5 PL – 60 OT – 7,5

9.4.1.6. ECTS:
12

9.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

9.4.1.7. Observations:
<no answer>

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Ammar Achraf
Kathrin Rehfeld

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
<sem resposta>

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Ao concluir o curso, os alunos deverão ser capazes de:
LO.1: Compreender conceitos básicos de investigação e as suas metodologias.
LO.2: Identificar tópicos de investigação apropriados, selecionar e definir problemas de investigação apropriados e seus parâmetros
LO.3 Realizar uma revisão sistemática da literatura e escrever um artigo de revisão sistemática ou escrever uma secção de estado da arte para um artigo original.
LO.4 Adquirir conhecimentos sobre vários domínios das ciências do desporto e propor questões de investigação e hipóteses
LO.5 Preparar uma proposta de projeto de investigação avançada e organizá-la e conduzi-la de forma apropriada (metodologia apropriada e procedimento de recolha de dados).
LO.6 Aprender a lidar com os dados recolhidos (explicar o procedimento estatístico e os resultados, interpretação e aplicações).
LO.7 Aprender a estruturar e escrever um relatório de investigação e tese.
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9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
On completing the course, students should be able to:
LO.1: Understand basic concepts of research and its methodologies.
LO.2: Identify appropriate research topics, select and define appropriate research problem and 
parameters
LO.3 Conduct systematic literature review and write a systematic review paper or write a stateof-the-art section for an original article.
LO.4 Acquire knowledge of various domains in sport science and propose research questions and 
hypothesis
LO.5 Prepare an advanced research project proposal and organize and conduct it in an appropriate 
manner (appropriate methodology and data collection procedure).
LO.6 Learn how to deal with the collected data (explain statistical procedure and results 
interpretation + applications).
LO.7 Learn how to structure and write a research report and thesis.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
Metodologia de Investigação em Ciência do Desporto: Apresentação e exploração de bases de dados de pesquisa (Pubmed, web of science); Apresentação dos diferentes tipos
de classificação das revistas (factor de impacto, SJR e definição de patentes). Visão geral sobre os tipos de revisão de literatura; Compreensão, análise e crítica de um artigo de
investigação em ciência do desporto; Apresentação da estrutura do relatório de tese de mestrado; Apresentação de regras para a defesa da tese de mestrado.
Seleção e definição de um problema de investigação: Formulação do problema - porquê?; Quais são os critérios para selecionar um problema; Definir objetivos, questão e
hipótese de investigação; Estudo de conceção, recolha de dados e análise estatística.
Processamento, análise e interpretação de dados na ciência do desporto: Preparação de dados (Excel, SPSS, Statistica); Estatística descritiva 
Escrever Relatórios e Teses de Investigação: Redação de um manuscrito de investigação.

9.4.5. Syllabus:
Research Methodology in Sport Science: Presentation and exploration of different search databases (e.g., Pubmed, web of science); Presentation of the different types of
Journal ranking types (impact factor, SJR and defining patents). Overview about the different type of literature review; Understanding, analyzing and criticize an example of
research papers in sport science; Presenting the master-thesis report structure; Presenting rules for the defense of the master thesis.
Selecting and defining a research problem: Problem formulation – why the need for this?; What are the criteria for selecting a problem; Define objectives, research question and
hypothesis; Design study, data collection and statistical analysis.
Data processing, analysis and interpretation in sport science: Data preparation (Excel, SPSS, Statistica); Descriptive statistics 
Writing Research Reports and Thesis: Writing a research manuscript (practical part- Students will write written report).

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Esta UC fornece uma visão abrangente da metodologia de investigação. Permite aos alunos explorar um fenómeno, resolver um problema, estudar trabalhos existentes,
experimentar um novo processo, uma nova solução, uma nova teoria, aplicar uma técnica prática. De facto, visa orientar os alunos de mestrado no sentido de alcançarem
competência e proficiência na teoria e na prática da investigação. Este objectivo fundamental pode ser realizado ajudando estes estudantes a desenvolver o tema da sua
investigação, encorajar um nível mais elevado de capacidade intelectual formada, análise crítica, rigor e independência de pensamento, fomentar o julgamento individual, e
habilidade na aplicação da teoria e métodos de investigação, e desenvolver as competências necessárias na análise estatística, redacção de propostas de investigação,
relatórios, manuscritos originais ou de revisão e teses de mestrado.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
This course provides a comprehensive overview of the research methodology. It allows the students to explore a phenomenon, solve a problem, study existing works,
experiment with a new process, a new solution, a new theory, apply a practical technique. In fact, this course aims to guide Master students towards achieving competence and
proficiency in the theory and practice to research. This fundamental objective can be realized through helping these students to develop the subject of their research, encourage
higher level of trained intellectual ability, critical analysis, rigor, and independence of thought, foster individual judgment, and skill in the application of research theory and
methods, and develop skills required in statistical analysis, writing research proposals, reports, original or review manuscript and master thesis.
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9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Em trabalho de equipa, os estudantes escreverão uma revisão de literatura relativa a um assunto relacionado com a ciência do desporto.
Os estudantes realizarão as seguintes tarefas e análises com dados reais:
- Realizar testes Shapiro -Wilk e Kolmogorov-Smirnoff, para verificar a normalidade (por exemplo, para dados de variáveis dependentes, dif dif dif, resíduos, etc.)
- Realizar testes paramétricos para comparar amostras relacionadas (por exemplo, teste t de amostras emparelhadas e ANOVA com medidas repetidas) e amostras
independentes (teste t e ANOVA para amostras independentes)
- Realizar testes não paramétricos para comparar amostras relacionadas (por exemplo, testes Wilcoxon e Friedman) e amostras independentes (testes Mann Whitney U e
kruskal Wallis H)
- Executar testes paramétrico (Pearson) e não paramétrico (Spearman)
Parte 1: revisão sistemática; Parte 2: análise estatística e apresentação de resultados - 50%

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
In a team work, students will write a literature review relative to a subject relative to sport science.
Students will perform the following tasks and analysis with real data:
- Perform Shapiro –Wilk and Kolmogorov-Smirnoff tests, to check normality (e.g., for dependent variable data, paired diff, residuals etc..)
- Perform parametric tests to compare related samples (e.g., paired sample t-test and ANOVA with repeated measures) and independent samples (t-test and ANOVA for
independent samples)
- Perform non-parametric tests to compare related samples (e.g., Wilcoxon and Friedman tests) and independent samples (Mann Whitney U and kruskal Wallis H tests)
- Perform parametric (Pearson) and non-parametric 
(Spearman) correlation tests
Part 1: systematic review; Part 2: statistical analysis and result presentation - 50%

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
As metodologias de ensino propostas para esta unidade curricular assentam nos pressupostos de aprendizagem inerentes ao Processo de Bolonha, sustentando-se- na
reflexão crítica e sistemática. Pretende-se utilizar diferentes metodologias de ensino, recorrendo a aulas teórico-práticas, com a finalidade de capacitar os estudantes para a
realização de investigação em análise da performance desportiva, promovendo a reflexão e o pensamento crítico. Torna-se importante criar momentos de reflexão de cada
estudante, reorientando-as para os objetivos. As metodologias a utilizar contribuirão para a aplicação de conhecimentos de investigação, produção científica e para a
disseminação dos resultados.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies proposed for this curricular unit are based on the learning assumptions inherent to the Bologna Process, being based on critical and systematic
reflection. It is intended to use different teaching methodologies, using theoretical and practical lessons, in order to enable students to conduct research in analysis of sports
performance, promoting reflection and critical thinking. It is important to create moments of reflection for each student, redirecting them towards the objectives. The
methodologies to be used will contribute to the application of research knowledge, scientific production and to the dissemination of results.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Wallinman, N. (2001). Your Research Project: A step-by-step guide for the first-time researcher. London: Sage Publications 
Kothari, C. R. (1990). Research Methodology: Research and techniques, New Delhi: New Age International Publishers.
Kumar, R. (2011). Research Methodology: A step-by-step guide for beginners (3rd edition ). London, UK: TJ International Ltd, Padstow, Cornwall. 
Bernards JR, Sato K, Haff GG, Bazyler CD. (2017). Current Research and Statistical Practices in Sport Science and a Need for Change. Sports (Basel). 2017;5(4):87. 
Peter O'Donoghue. (2012). Statistics for Sport and Exercise Studies 1 by (ISBN: 9780415595575)

Anexo II - Tecnologia de Campo e de Laboratório

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
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Tecnologia de Campo e de Laboratório

9.4.1.1. Title of curricular unit:
Field & Laboratory Technology

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
813/D

9.4.1.3. Duração:
2º Semester

9.4.1.4. Horas de trabalho:
243

9.4.1.5. Horas de contacto:
T – 15 PL – 52,5 OT – 7,5

9.4.1.6. ECTS:
9

9.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

9.4.1.7. Observations:
<no answer>

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Catarina Isabel Neto Gavião Abrantes

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
Maria Paula Gonçalves Mota
Diogo Alexandre Martins Coutinho
Liliana Patrícia Ventura Mendes
Carolina Júlia Félix Vila-Chã
Pedro Tiago Matos Esteves

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Os estudantes devem compreender, explorar e desenvolver tópicos relacionados com os avanços da tecnologia do desporto num contexto supervisionado de laboratório e de
campo, o que lhes permitirá adquirir competências e conhecimentos autónomos nesta área. Assim, pretende-se que os estudantes sejam especificamente capazes de o fazer:
O1. Avaliar criticamente os recentes avanços na tecnologia do desporto, e especificamente, a tecnologia de análise de desempenho, numa perspetiva interdisciplinar.
O2. Compreender os recentes avanços na tecnologia de laboratório e integrá-los no papel de cientista desportivo (testes fisiológicos e bioquímicos).
O3. Compreender os recentes avanços na tecnologia de campo e integrá-los no papel de cientista desportivo (físico, posicional e fisiológico).
O4. Saber selecionar e aplicar o processo completo de recolha, processamento, visualização e comunicação de dados ao pessoal de treino.
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9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Students must understand, explore and develop topics related to advances in sport technology in a supervised laboratory and field context, which will allow them to acquire
autonomous skills and knowledge in this area. Thus, it is intended that students are specifically able to:
O1. Critically evaluate recent advances in sport technology, and specifically, performance analysis technology from an interdisciplinary perspective.
O2. Understand the recent advances in laboratory technology and integrate them into the sports scientist role (physiological and biochemical testing).
O3. Understand the recent advances in field technology and integrate them into the sports scientist role (physical, positional and physiological).
O4. Know to select and apply the complete process of data collection, processing, visualization and communication to the coaching staffs.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
S1. Evolução e implementação da tecnologia de campo e laboratorial. 
S2. Testes fisiológicos e bioquímicos em ambientes laboratoriais. 
S3. Sistemas de posicionamento global e sistemas locais de medição de posicionamento.
S4. Posicionamento, variáveis de desempenho técnico-táctico.
S5. Monitorização da carga e optimização do desempenho aplicado ao atleta de alto nível e de desenvolvimento.
S6. Experiências da vida real do cientista desportivo e tendências futuras.

9.4.5. Syllabus:
S1. Evolution and implementation of field and laboratory technology. 
S2. Physiological and biochemical testing in laboratory settings. 
S3. Global positioning systems and local positioning measurement systems.
S4. Positioning, technical-tactical performance variables.
S5. Load monitoring and performance optimisation applied to the high-level and developmental athlete.
S6. Real-life experiences of the sport scientist and future trends.

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
A correspondência entre os conteúdos programáticos (S) e os objectivos (O) é a seguinte:
S1, S6 → O1, O2, O3
S2, S6 → O2
S3, S4, S6 → O3
S5, S6 → O4

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The correspondence between syllabus (S) and objectives (O) is the following:
S1, S6 → O1, O2, O3
S2, S6 → O2
S3, S4, S6 → O3
S5, S6 → O4

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Apresentação de conteúdos com recursos tradicionais e tecnológicos; Ensino híbrido, onde uma estratégia mais expositiva é combinada com o acesso à investigação on line.
Aprendizagem baseada em problemas; Revisão de abordagens teóricas e investigação atual; Recolha de dados.
Avaliação: A1. Ponderação: 50%; métodos de avaliação: Estrutura geral da apresentação, apresentação e discussão das questões-chave, competências de apresentação; 
A2. Ponderação de 50%; métodos de avaliação: layout, clareza do objectivo/tópico, estrutura, selecção e processamento de referências, antecedentes teóricos e juízos próprios,
terminologia, metodologia de investigação, apresentação dos resultados, discussão dos resultados.
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9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Presentation of contents with traditional and technological resources; Hybrid teaching, where a more expository strategy is combined with access to online research. Problem
based learning; Review of theoretical approaches and current research; Data collection.
Evaluation: A1. Weighting: 50%; evaluation methods: Overall structure of the presentation, presentation and discussion of the key issues, presentations skills; A2. Weighting
50%; evaluation methods: layout, clarity of goal/topic, structure, selection and processing of references, theoretical background and own judgements, terminology, research
methodology, presentation of results, discussion of results.

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
A foco desta unidade curricular centra-se no desenvolvimento de aptidões para intervir do ponto de vista mais prático. Adicionalmente, as experiências baseadas em
problemas proporcionadas nesta unidade curricular pretendem fomentar a empregabilidade em diversos sectores do desporto profissional. Com este propósito, as
metodologias expõem os alunos a uma grande variedade de técnicas/métodos experimentais. Esta é uma unidade curricular com uma matriz marcadamente prática e a
avaliação terá também uma componente
dominante de cariz prático e aplicado.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The focus of this curricular unit is centred on the development of skills to operate from a more practical point of view. Additionally, the problem-based experiences provided in
this curricular unit aim to foster employability in several sectors of professional sports. With this purpose, the methodologies expose the students to a wide variety of
experimental techniques/methods. This is a curricular unit with a markedly practical matrix and the assessment will also have a
component of practical and applied.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Joyce, D. & Lewindon, D. (Eds, 2nd ed), 2021, High Performance Training for Sports, Human Kinetics, Champaign, Illinois. 
French, D & Torres-Ronda, L. (Eds), 2021, NSCA’s Essentials of Sports Science. Human Kinetics, Champaign, Illinois.
O’Donoghue, P. McGarry, T. & Sampaio, J., 2013, Routledge Handbook of Sports Performance Analysis. Routledge, London.

Several journal articles provided by the lecturers.

Anexo II - Análise aplicada da Performance

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Análise aplicada da Performance

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 Applied Performance Analysis

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 813/D

9.4.1.3. Duração:
 2º Semester

9.4.1.4. Horas de trabalho:
 324
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9.4.1.5. Horas de contacto:
 T – 22,5 PL – 60 OT – 7,5

9.4.1.6. ECTS:
 12

9.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

9.4.1.7. Observations:
 <no answer>

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
 Nuno Miguel Correia Leite

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
 Paulo Vicente dos Santos João

 Luís Miguel Teixeira Vaz
 Diogo Alexandre Martins Coutinho

 Eduardo André de Azevedo Abade

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Os estudantes devem compreender, explorar e desenvolver tópicos relacionados com a análise da performance numa perspetiva aplicada, o que lhes permitirá adquirir

competências e conhecimentos autónomos nesta área. Assim, pretende-se que os estudantes sejam especificamente capazes de:
 O1. Saber aplicar as competências práticas em múltiplos sistemas de análise da performance, especificamente, aqueles concebidos para a análise do jogo, do movimento e da

técnica.
 O2. Saber selecionar e aplicar, de forma autónoma, os softwares computorizados na recolha, processamento, visualização e comunicação de dados.

 O3. Compreender e avaliar criticamente sistemas analíticos através de uma variedade de desporto.
 O4. Desenvolver a capacidade de sintetizar e interpretar grandes conjuntos de dados quantitativos utilizando técnicas estatísticas avançadas.

 

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 Students must understand, explore and develop topics related to applied performance analysis, which will allow them to acquire autonomous skills and knowledge in this area.

Thus, it is intended that students are specifically able to:
 LO1. Provide strong practical competencies in numerous performance analysis systems, specifically, those

 designed for match, motion and technique analysis.
 LO2. Provide a unique opportunity for students to gain sufficient experience to demonstrate autonomy across a number of computerised software packages.

 LO3. Enhance the student’s ability to develop and critically appraise analytical systems across a variety of
 sports.

LO4. Develop the capacity to synthesise and interpret large quantitative data sets using advanced statistical techniques.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
 S1. O processo de coaching e os fluxos de trabalho de análise da performance

 S2. Captura de dados de variáveis discretas e contínuas
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S3. Análise desportiva aplicada e processos de visualização de dados
S4. Estudos de casos simulados e reais

9.4.5. Syllabus:
S1. The coaching process and Performance Analysis Workflows
S2. Data capture of discrete and continuous variables
S3. Applied sports analytics and data visualisation processes
S4. Simulated and real case studies

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
A correspondência entre métodos de ensino e objectivos é a seguinte: aulas predominantemente teóricas O1 e O4, aulas predominantemente práticas O2 e O3.
A ênfase da análise aplicada da performance é desenvolver as aptidões e competências práticas que irão capaitar o graduado para atuar de forma rigorosa e eficiente. Além
disso, a amplitude de experiências proporcionadas irá aumentar as oportunidades de empregabilidade em numerosos sectores do desporto profissional. Para este fim, a
avaliação concentra-se na realização de tarefas que proporcionarão uma base sólida para trabalhar na área da análise da performance. Este é um módulo altamente prático e
grande parte da avaliação será baseada em terefas práticas.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The correspondence between teaching methods and goals is the following: theoretical dominant classes LO1 and LO4, practical dominant classes LO2 and LO3.
The emphasis of Applied Performance Analysis is to develop the practical skills and competencies that will
make you an effective practitioner. Furthermore, the breadth of experiences afforded will enhance employability opportunities across numerous sectors of professional sport. To
this end, assessment is focused on task accomplishment that will provide robust foundation to working in the area of performance analysis and athlete support and
enhancement. This is a highly practical module and much of the assessment will be practical based.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Apresentação de conteúdos com recursos tradicionais e tecnológicos; Ensino híbrido, onde uma estratégia mais expositiva é combinada com o acesso à investigação em linha
(recursos de aprendizagem em linha e fora de linha). Aprendizagem baseada em problemas; Revisão de abordagens teóricas e investigação actual.
Avaliação: A1. Ponderação: 50%; métodos de avaliação: Estrutura geral da apresentação, apresentação e discussão das questões-chave, competências de apresentação; A2.
Ponderação de 50%; métodos de avaliação: layout, clareza do objectivo/tópico, estrutura, selecção e processamento de referências, antecedentes teóricos e juízos próprios,
terminologia, metodologia de investigação, apresentação dos resultados, discussão dos resultados.

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Presentation of contents with traditional and technological resources; Hybrid teaching, where a more expository strategy is combined with access to online research (on- and
off-line learning resources). Problem based learning; Review of theoretical approaches and current research.
A1. Weighting: 50%; evaluation methods: Overall structure of the presentation, presentation and discussion of the key issues, presentations skills; A2. Weighting 50%;
evaluation methods: layout, clarity of goal/topic, structure, selection and processing of references, theoretical background and own judgements, terminology, research
methodology, presentation of results, discussion of results.

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
A correspondência entre métodos de ensino e objectivos é a seguinte: aulas predominantemente teóricas O1 e O4, aulas predominantemente práticas O2 e O3.
A ênfase da análise aplicada da performance é desenvolver as aptidões e competências práticas que irão capaitar o graduado para atuar de forma rigorosa e eficiente. Além
disso, a amplitude de experiências proporcionadas irá aumentar as oportunidades de empregabilidade em numerosos sectores do desporto profissional. Para este fim, a
avaliação concentra-se na realização de tarefas que proporcionarão uma base sólida para trabalhar na área da análise da performance. Este é um módulo altamente prático e
grande parte da avaliação será baseada em terefas práticas.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
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The correspondence between teaching methods and goals is the following: theoretical dominant classes LO1 and LO4, practical dominant classes LO2 and LO3.
The emphasis of Applied Performance Analysis is to develop the practical skills and competencies that will
make you an effective practitioner. Furthermore, the breadth of experiences afforded will enhance employability opportunities across numerous sectors of professional sport. To
this end, assessment is focused on task accomplishment that will provide robust foundation to working in the area of performance analysis and athlete support and
enhancement. This is a highly practical module and much of the assessment will be practical based.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Sampaio, J. & Leite, N. (2012). Performance indicators in game sports. In: T. McGarry, O'Donoghue & J. Sampaio (Eds.): Routledge Handbook of Sports Performance Analysis
(pp. 115-126). Routledge, London.
Hughes, M. & Franks, I. (Eds), 2019 Essentials of Performance Analysis in Sport. Routledge, London.
Carling, C., Reilly T. & Williams, A. M. (2009) Performance Assessment for Field Sports: Physiological,
Psychological and Match Notational Assessment in Practice. Routledge, London.

Several journal articles provided by the lecturers.

Anexo II - Prevenção de lesões & Carga Mecânica

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Prevenção de lesões & Carga Mecânica

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 Injury Prevention & Mechanical Load

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 813/D

9.4.1.3. Duração:
 3º Semester

9.4.1.4. Horas de trabalho:
 243

9.4.1.5. Horas de contacto:
 T – 15 PL – 52,5 OT – 7,5

9.4.1.6. ECTS:
 9

9.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

9.4.1.7. Observations:
 <no answer>
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9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
 Danguole Satkunskiene

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
 Vilma Juodžbalienė

 Leonardo Cesanelli
 

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 LO1. Avaliar padrões de carga mecânica e biomecânica do movimento, incluindo levantamento de peso, corrida a pé, saltos de aterragem e outros movimentos desportivos.

 LO2. Interpretar e prever as potenciais implicações da patomecânica nas lesões e no desempenho.
 LO3. Discutir criticamente a resposta dos tecidos à carga e as implicações da técnica atlética na carga e nas lesões.

 LO4. Realizar investigação sobre as propriedades biomecânicas dos músculos e tendões, analisar e interpretar os resultados.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 LO1. Assess mechanical load patterns and biomechanics in athletic movements, including weight lifting, walking-running, jump-landing, and integrated sports skills.

 LO2. Interpret and predict potential implications of pathomechanics on injury and performance.
 LO3. Critically discuss tissue response to load and the implications of athletic technique on load and injury.

LO4. Perform research on the biomechanical properties of muscles and tendons, analyse and interpret the results.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
 S1. Análise da postura estática e dinâmica e alinhamento das articulações:

 - Gravação de vídeo 2D e 3D (Contemplas, SIMI Motion, sensores IMU)
 - Cálculo do ângulo 2D e 3D (Kinovea, Tracking, SIMI, Noraxon)

 - Avaliação da postura.
 S2. Análise da carga mecânica externa e interna (levantamento de peso, corrida e salto):

 - Gravação de vídeo, modelação do corpo, diagramas de corpo livre, método de dinâmica inversa.
 - Gravação da força de reacção ao solo, placa de força, força de impacto, método de dinâmica directa.

 S3. Propriedades mecânicas dos tecidos moles e prevenção de lesões:
 - Músculos, tendões, estrutura ligamentar e suas propriedades mecânicas: rigidez, elasticidade, viscosidade.

 - Factores mecânicos que afectam o risco de lesões. 
 - Adaptação do tecido conjuntivo às cargas de treino mecânico.

 S4. Análise da morfologia muscular e tendinosa, rigidez e viscoelasticidade:
 - Ultra-sonografia,

 - Dinamometria (dinamómetro isocinético Biodext) na análise de rigidez e viscoelasticidade.

9.4.5. Syllabus:
 S1. Analysis of statics and dynamics posture and joint alignment:

 • 2D and 3D video recording (Contemplas, SIMI motion, IMU sensors)
 • 2D and 3D angle calculation (Kinovea, Tracking, SIMI, Noraxon)

 • Posture evaluation; data interpretation.
 S2. Analysis of mechanical external and internal load in weight lifting, running and jumping:

 • Videorecording, body modeling, free body diagrams, inverse dynamics method.
 • Recording of ground reaction force, force plate, impact force, direct dynamics method.

 S3. Mechanical properties of soft tissues and injury prevention:
 • Muscles, tendons, ligaments structure and their mechanical properties: stiffness, elasticity, viscosity.

 



12/17/21, 8:11 AM PERA/2122/1500030 — Apresentação do pedido

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=696c90ef-d384-c9e6-9d07-6169bb4a2065&formId=80cea48c-63e8-985e-4362-617bae97171d&lang%5B%5D=pt&lang%5B%5D=en 39/51

• Mechanical factors affecting risk of injury.
• Connective tissue adaptation to mechanical training loads.
S4. Analysis of muscle and tendon morphology, stiffness and viscoelasticity:
• Ultrasonography (muscle, tendon morphology),
• Dynamometry (Isokinetic dynamometer Biodext) for stiffness and viscoelasticity analysis.

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
A correspondência entre os conteúdos programáticos (S) e os objetivos da aprendizagem (LO) é a seguinte: 
S1 – LO2
S2 ¬ LO1
S3 ¬ LO3
S4 ¬ LO4

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The correspondence between syllabus (S) and learning outcomes (LO) is the following: 
S1 – LO2
S2 ¬ LO1
S3 ¬ LO3
S4 ¬ LO4 

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
T1. Palestras formais, exercícios práticos, sessões de laboratório e workshops;
T2. Recursos de aprendizagem on-line e off-line, recolha, análise e avaliação independente de dados, leitura dirigida e investigação independente.
Avaliação
Relatório formal escrito de trabalhos de laboratório (40% da nota do módulo).
Apresentação oral (20% da nota do módulo).
Exame escrito (40% da nota do módulo).

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
T1. Formal lectures, practical exercises, laboratory sessions and workshops;
T2. On¬ and off¬ line learning resources, independent data collection, analysis and evaluation, directed reading and independent research.
Assessment
¬Written formal report of laboratory works (40% of module mark).
¬Oral presentation (20% of module mark).
¬ Written examination (40% of module mark).

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
A correspondência entre métodos de ensino e objectivos é a seguinte:
aulas dominantemente teóricas LO1 e LO2,
aulas dominantemente práticas LO3, LO4 e LO5. 

A avaliação do módulo orientará os alunos para a aplicação prática dos conhecimentos biomecânicos na prevenção de lesões desportivas. As competências adquiridas durante
o módulo ajudarão o aluno a completar a tese final. Além disso, um relatório formal escrito dos trabalhos de laboratório proporcionará aos estudantes a oportunidade de
adquirirem experiência na utilização de diferentes métodos de avaliação de cargas mecânicas externas e internas, medir propriedades mecânicas do músculo e do tendão,
analisar e apresentar os dados, interpretar e resumir os resultados. A apresentação oral proporcionará ao estudante a oportunidade de apresentar e discutir o tema a partir de
uma perspectiva de investigação.
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9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The correspondence between teaching methods and goals is the following:
theoretical dominant classes LO1 and LO2,
practical dominant classes LO3, LO4 and LO5. 

Module assessment will navigate students towards practical application of biomechanical knowledge in sports injury prevention. The acquired skills during the module will help
the student complete the final thesis. In addition, a written formal report of laboratory works will provide an opportunity for students to get experience in using different methods
for evaluation of external and internal mechanical loads, measure mechanical properties of the muscle and tendon, analyse and present the data, interpret and summarise the
findings. The oral presentation will provide an opportunity for the student to present and discuss the topic from a research perspective.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Edwards, W. B. (2018). Modeling overuse injuries in sport as a mechanical fatigue phenomenon. Exercise and sport sciences reviews, 46(4), 224-231.
Kalkhoven, J. T., Watsford, M. L., & Impellizzeri, F. M. (2020). A conceptual model and detailed framework for stress-related, strain-related, and overuse athletic injury. Journal of
science and medicine in sport, 23(8), 726-734.
Mersmann, F., Bohm, S., & Arampatzis, A. (2017). Imbalances in the development of muscle and tendon as risk factor for tendinopathies in youth athletes: a review of current
evidence and concepts of prevention. Frontiers in physiology, 8, 987.
Gabbett, T.J., 2016. The training-injury prevention paradox: should athletes be training smarter and harder?. Br J Sports M Gabbett, T.J., 2016. The training-injury prevention
paradox: should athletes be training smarter and harder? Br J Sports Med, pp.bjsports-2015.ed, pp.bjsports-2015.

Anexo II - Metodologia de Investigação Aplicada

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Metodologia de Investigação Aplicada

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 Applied Research Methodology

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 813/D

9.4.1.3. Duração:
 3º Semester

9.4.1.4. Horas de trabalho:
 243

9.4.1.5. Horas de contacto:
 T – 15 PL – 52,5 OT – 7,5

9.4.1.6. ECTS:
 9
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9.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

9.4.1.7. Observations:
<no answer>

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Marius Brazaitis

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
Nerijus Eimantas
Margarita Cernych
Andrius Šatas 

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
LO1. Introduzir os estudantes ao uso de tecnologias de teste mais avançadas do desempenho físico e mental.
LO2. Definir, explicar e demonstrar os paradigmas de teste mais avançados do desempenho físico e mental.
LO3. Apresentar princípios em torno da conceção dos testes periódicos que são específicos para a atividade desportiva.
LO4. Desenvolver ferramentas de avaliação e aumentar a sua capacidade de tomada de decisões, de forma independente na sua especialização.
LO5. Analisar, interpretar e interpretar os resultados dos testes de acordo com a investigação fundamental e aplicada mais avançada e relevante.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
LO1. Introduce the students with the most advanced testing technologies for the athletic physical and mental performance.
LO2. Define, explain, and demonstrate the most advanced testing paradigms involved in physiological and mental performance of the athlete.
LO3. Present principles surrounding the design of the athletic periodical testing that are specific to appropriate sports/physical activity fields.
LO4. Develop further students’ empirical assessment toolkit and increase students’ capacity to act (decision-making) independently in their relevant field.
LO5. Analyze, interpret, and link the testing results with the most advanced and relevant fundamental and applied research evidence within their field.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
S1. Fisiologia no Desempenho Desportivo.
S2. Testes avançados no Desempenho Desportivo:
- Teste da capacidade aeróbica (VO2max) do atleta;
- Teste da capacidade glicolítica (anaeróbica) (Wingate test) do atleta;
- Teste da função cognitiva (ANAM) do atleta;
- Teste da cinética hemodinâmica (fNIRS) no cérebro do atleta durante a tarefa de tomada de decisão;
- Teste do estado de excitação córtex (EEG) do atleta;
- Testar a função neuromuscular (componentes da produção de torque muscular) do atleta;
- Testar o impulso neural (TMS, EMG, estimulador elétrico) para exercitar a capacidade muscular do atleta;
- Testar a capacidade de reatividade do atleta.
S3. Teste de conceção.
- Estrutura do teste periódico do atleta.
- Como selecionar o teste certo para a identificação de problemas.
S4. Recolha e comunicação de dados:
- Software do dispositivo de teste;
- Reconhecimento e recolha de dados;
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- Análise do resultado direto;
- Interpretação dos resultados e conclusões.

9.4.5. Syllabus:
S1. Physiology in Sport Performance.
S2. Advanced testing in Sport Performance:
• Testing aerobic capacity (VO2max) of the athlete;
• Testing glycolytic (anaerobic) capacity (Wingate test) of the athlete;
• Testing cognitive (ANAM) function of the athlete;
• Testing hemodynamic (fNIRS) kinetics in the athlete’s brain during decision-making task;
• Testing cortex arousal state (EEG) of the athlete;
• Testing neuromuscular function (components of muscle torque production) of the athlete;
• Testing neural drive (TMS, EMG, electrical stimulator) to exercising muscle capacity of the athlete;
• Testing reactivity capacity of the athlete.
S3. Testing design.
• Structure of periodical athlete testing.
• How to select the right test for athletic problem identification.
S4. Collection and reporting of data:
• Testing device software;
• Data recognition and collection;
• Analysis of direct outcome;
• Interpretation of results and conclusions.

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
A correspondência entre os conteúdos programáticos (S) e os objetivos da aprendizagem (LO) é a seguinte:
S1, S2 e S3 - LO1, LO2 e LO3
S3 e S4 - LO4 e LO5

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The correspondence between syllabus (S) and learning outcomes (LO) is the following:
S1, S2 and S3 - LO1, LO2 and LO3
S3 and S4 - LO4 and LO5

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
T1. Palestras formais, exercícios práticos, sessões de laboratório e workshops;
T2. Recursos de aprendizagem on-line e off-line, recolha, análise e avaliação independente de dados, leitura dirigida e testes independentes.
Avaliação:
Quatro apresentações orais em grupo (25% por apresentação da marca do módulo).

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
T1. Formal lectures, practical exercises, laboratory sessions and workshops;
T2. On-and off-line learning resources, independent data collection, analysis and evaluation, directed reading and independent testing.
Assessment:
Four oral group presentation (25% per presentation of module mark).

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
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A correspondência entre métodos de ensino e objetivos é a seguinte:
aulas teóricas dominantes ¬ LO1 e LO2,
classes práticas dominantes ¬ LO3, LO4 e LO5. 
A avaliação do módulo orientará o aluno no sentido de reforçar competências práticas para realizar medições de alta precisão do desempenho do atleta. As competências
adquiridas durante o módulo ajudarão o aluno a completar com sucesso a tese final. Os estudantes serão apoiados e orientados na formação da sua interpretação ligando os
dados dos testes a processos fisiológicos através de tutoriais e seminários. A apresentação oral proporcionará ao aluno a oportunidade de trabalhar no grupo e ligar os
resultados dos testes com literatura específica no campo, avaliando os principais pontos de contacto e oportunidades da especificidade dos testes usados nos testes de
campo de atletas. Além disso, a apresentação oral dá oportunidade para uma discussão aberta e uma avaliação adicional da compreensão e compreensão do significado dos
testes por parte do aluno.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The correspondence between teaching methods and goals is the following:
theoretical dominant classes ¬ LO1 and LO2,
practical dominant classes ¬ LO3, LO4 and LO5. 
Module assessment will navigate student towards strengthened practical capabilities to perform high quality measurements of athlete performance. The acquired skills during
the module will help the student to successfully complete the final thesis. Students will be supported and guided in shaping their interpretation linking testing data to
physiological processes through tutorials and seminars. The oral presentation will provide opportunity for the student to work in the group and to link testing results with
specific literature in the field, evaluating the key touch points and opportunities of used testing specificity in athlete field testing. Moreover, the oral presentation gives
opportunity for open discussion and further evaluation of student’s comprehension and understanding of the testing meaningfulness.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Tanner, R., Gore, C. (2012). Physiological Tests for Elite Athletes. 2nd Ed. Champaign, Ilinois: Human Kinetics.
Bompa, T.O., Buzzichelli, C. (2021). Periodization of Strength Training for Sports-4th Edition. Champaign, Ilinois: Human Kinetics.
Skurvydas, A., Jurgelaitiene, G., Kamandulis, S., Mickeviciene, D., Brazaitis, M., Valanciene, D., Karanauskiene, D., Mickevicius, M., Mamkus, G. What are the best isometric
exercises of muscle potentiation? Eur J Appl Physiol. 2019 Apr;119(4):1029-1039.
Bernecke, V., Pukenas, K., Daniuseviciute, L., Baranauskiene, N., Paulauskas, H., Eimantas, N., Brazaitis, M. Sex-specific reliability and multidimensional stability of responses to
tests assessing neuromuscular function. Homo. 2017 Dec;68(6):452-464.
Budde H, Schwarz R, Velasques B, Ribeiro P, Holzweg M, Machado S, Brazaitis M, Staack F, Wegner M. The need for differentiating between exercise, physical activity, and
training. Autoimmun Rev. 2016 Jan;15(1):110-1.

Anexo II - Análise Biomecânica da Técnica Desportiva

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Análise Biomecânica da Técnica Desportiva

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 Biomechanical Analysis of Sport Technique

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 813/D

9.4.1.3. Duração:
 3º Semester

9.4.1.4. Horas de trabalho:
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324

9.4.1.5. Horas de contacto:
T – 22,5 PL – 60 OT – 7,5

9.4.1.6. ECTS:
12

9.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

9.4.1.7. Observations:
<no answer>

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Danguole Satkunskiene

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
Gediminas Mamkus 
Valentina Skyrienė 
Genadijus Sokolovas 

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
LO1. Desenvolver uma compreensão crítica da base teórica da análise biomecânica do desporto. LO2. Efetuar análises quantitativas e qualitativas da biomecânica do
desempenho desportivo; avaliar criticamente as técnicas utilizadas na análise do movimento.
LO3. Avaliar a informação recolhida para fornecer feedback construtivo aos treinadores, atletas e investigadores para a melhoria da técnica e prevenção de lesões.
LO4. Planear, executar e apresentar investigação científica, aplicar uma gama de programas e dispositivos informáticos e estar familiarizado com os sistemas eletrónicos
modernos.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
LO1. Develop a critical understanding of the theoretical basis of sport biomechanics analysis. LO2. Perform quantitative and qualitative analysis of sport performance
biomechanics; critically evaluate techniques used in motion analysis.
LO3. Evaluate information gathered to provide constructive feedback to coaches, athletes and researches for technique improvement and injury prevention
LO4. Plan, execute and present scientific research, apply a range of computer programs and computer devices and be familiar with modern electronic systems.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
S1. Abordagem biomecânica na análise do desempenho desportivo
S2. Instrumentação e técnicas em biomecânica aplicadas ao desporto:
- Cinemática 2D e 3D (gravação de vídeo: Contemplas (2D), movimento SIMI (3D); captura de movimento inercial 3D (Noraxon) e outros instrumentos baseados na tecnologia
IMU)
- Aplicação de placa de força (BTS Podium, AMTI) para testes de atletas e análise de desempenho.
- Aplicação EMG (Noraxon) para testes de atletas e análise do desempenho. 
S3. Processamento e análise de dados biomecânicos. Feedback e instruções para treinadores e atletas.
- S4. Análise biomecânica da técnica desportiva selecionada.
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9.4.5. Syllabus:
S1. Biomechanical approach on analysing sport performance
S2. Instrumentation and techniques in biomechanics applied to sports:
• 2D and 3D kinematics (video recording: Contemplas (2D), SIMI motion (3D); 3D Inertial Motion Capture (Noraxon) and other instruments based on IMU technology)
• Force plate (BTS Podium, AMTI) application for athletes testing and performance analysis.
• EMG (Noraxon) application for athletes testing and performance analysis. 
S3. Processing and analysis of biomechanical data. Feedback and instructions to coaches and athletes.
• S4. Biomechanical analysis of selected sport technique.

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
A correspondência entre os conteúdos programáticos (S) e os objetivos da aprendizagem (LO) é a seguinte:
S1 - LO1, S2 - LO2, S3 ¬ LO3, S4 ¬ LO4

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The correspondence between syllabus (S) and learning outcomes (LO) is the following:
S1 – LO1, S2 – LO2, S3 ¬ LO3, S4 ¬ LO4

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
T1. Palestras formais, exercícios práticos, sessões de laboratório e workshops;
T2. Recursos de aprendizagem on-line e off-line, recolha, análise e avaliação independente de dados, leitura dirigida e investigação independente. 
Avaliação
Projecto individual (70% da nota do módulo) e apresentação oral (30% da nota do módulo).

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
T1. Formal lectures, practical exercises, laboratory sessions and workshops;
T2. On¬ and off¬ line learning resources, independent data collection, analysis and evaluation, directed reading and independent research. 
Assessment
Individual project (70% of module mark) and oral presentation (30% of module mark).

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
A correspondência entre métodos de ensino e objetivos é a seguinte:
aulas teóricas dominantes ¬ LO1 e LO3,
classes práticas dominantes ¬ LO2, LO4.
A avaliação do módulo orientará os alunos para a aplicação prática do conhecimento biomecânico no desempenho desportivo e na investigação. As competências adquiridas
durante o módulo ajudarão o aluno a completar a tese final. Além disso, os projetos individuais darão aos estudantes a oportunidade de planear e realizar uma análise
biomecânica das técnicas dos atletas centrada na melhoria do desempenho ou na prevenção de lesões dentro do campo de interesse do estudante.
A apresentação oral proporcionará ao aluno a oportunidade de ligar os resultados da análise biomecânica com literatura específica no campo, de dar feedback para treinadores
e atletas, de discutir características chave de técnicas desportivas específicas.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The correspondence between teaching methods and goals is the following:
theoretical dominant classes ¬ LO1 and LO3,
practical dominant classes ¬ LO2, LO4.
Module assessment will navigate students towards practical application of biomechanical knowledge in sports performance and research. The acquired skills during the module
will help the student complete the final thesis. In addition, individual projects will provide an opportunity for students to plan and perform a biomechanical analysis of athletes’
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techniques focusing on enhancement performance or injury prevention within the student’s field of interest.
The oral presentation will provide an opportunity for the student to link biomechanical analysis results with specific literature in the field, to give feedback for coaches and
athletes, discuss key features of specific sports techniques.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Bartlett, R. & Bussey, M. (2013). Sports biomechanics: reducing injury risk and improving sports performance. Routledge.
Caldwell, G., Hamill, J., Kamen, G. et al. (2004) Research Methods in Biomechanics. Human Kinetics. Campaign, Illinois.
Glazier, P., Davids, K. & Bartlett, R. (2003). Dynamical systems theory: a relevant framework for performance¬ oriented sports biomechanics research. Sportscience, 7 (retrieved
from sportsci. org/jour/03/psg. htm).
O‘Donoghue ( 2010) Research methods for sports performance analysis / Peter O'Donoghue. -- London : Routledge, 278 p. :
Payton, C. & Bartlett, R. (Eds.). (2007). Biomechanical evaluation of movement in sport and exercise: the British Association of Sport and Exercise Sciences guide. Routledge.

Anexo II - Trabalho Científico Aplicado

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Trabalho Científico Aplicado

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 Scientific Applied Work

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 813/D

9.4.1.3. Duração:
 4º Semester

9.4.1.4. Horas de trabalho:
 243

9.4.1.5. Horas de contacto:
 OT - 36

9.4.1.6. ECTS:
 9

9.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

9.4.1.7. Observations:
 <no answer>

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
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Nuno Miguel Correia Leite

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
António Jaime da Eira Sampaio
Catarina Isabel Neto Gavião Abrantes

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Os principais objetivos deste módulo de especialização são os de qualificar os estudantes na sua capacidade de:
LO1. Aplicar a teoria à prática, especificamente dentro de um ambiente empresarial e baseado na investigação. Com base no conhecimento e compreensão adquiridos através
dos módulos ensinados, os estudantes serão baseados num ambiente que oferece apoio científico a atletas e treinadores, pessoas em processo de reabilitação, indivíduos com
necessidades especiais de movimento, e outros.
LO2. Desenvolver competências transferíveis, tais como trabalho de equipa, comunicação, realização de tarefas com prazo determinado e ética profissional de trabalho.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The main aims of this specialised module are to skill students in their capacity to:
LO1. Apply theory to practice, specifically within an corporate-based and research-based settings. Drawing on knowledge and understanding gained through taught modules,
students will be based within a setting offering scientific support to athletes and coaches, persons undergoing rehabilitation procedures, individuals with special needs for
movement, and other.
LO2. Develop transferable skills, such as teamwork, communication, task-deadline accomplishment and professional work ethic.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
Os estudantes deste módulo passarão tempo a trabalhar nos e lado a lado com os clubes desportivos, federações, associações, laboratórios de investigação, etc. Envolvidos
na concretização de trabalhos aplicados na área das ciências do desporto e do movimento, envolvidos com a entrega do trabalho aplicado nas ciências do desporto e do
movimento.

9.4.5. Syllabus:
Students on this module will spend time working within and alongside sports clubs, corporations, associations, research laboratories, etc. Involved with delivery of applied
work in area of sport and movement science. Time will be spent in preparing students for placement, such as placement host agreements, pre-placement introduction seminars,
health and safety arrangements, key contact details, etc.

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Não aplicável

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Not applicable

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A aprendizagem dos estudantes terá lugar sob a forma de formação "no trabalho" na organização anfitriã. A formação dos estudantes será
supervisionada por pessoal experiente na área da análise da performance desportiva e fará o acompanhamento pessoal dentro da organização
apoiando-os no seu papel. É de esperar que os estudantes demonstrem autonomia no seu trabalho dentro dos limites estabelecidos, e acordados.
T1. Palestras formais, exercícios práticos, sessões de laboratório e workshops;
T2. Recursos de aprendizagem on-line e off-line, recolha independente de dados, análise e avaliação, leitura dirigida
e investigação independente.
Avaliação:
Reflexiva (60%) - avaliação da experiência de colocação, captação do trabalho realizado, crítica da aplicação da teoria à prática.
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Oral (40%) - apresentação da experiência de colocação, avaliação crítica da aplicação dos conhecimentos teóricos
e compreensão em situações práticas e implementação.

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Student learning will take place in the form of “on-the-job” training at host organisation. Students’ will be
mentored by experienced staff in field of performance analysis and will shadow staff within the organisation
supporting them in their role. It would be expected that students demonstrate autonomy in their working within set, and agreed, boundaries.
T1. Formal lectures, practical exercises, laboratory sessions and workshops;
T2. On-and-offline learning resources, independent data collection, analysis and evaluation, directed reading
and independent research.
Evaluation:
Reflective (60%) – evaluation of the placement experience, capturing work undertaken, critique of application of theory to practice.
Oral (40%) Presentation on placement experience, critical evaluation of application of theoretical knowledge
and understanding in practical situations and implementation.

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
O estudante deverá vivenciar a organização desportiva onde vai estagiar, poderão ser clubes, associações desportivas ou
federações, centros de reabilitação, centros de investigação ou laboratórios ou similares, na qual o especialista e orientador da instituição, irá supervisionar e apoiar as ações
desenvolvidas. Este, assumirá e acompanhará o cumprimento do plano de trabalhos. O orientador da Universidade irá manter um contato constante com o estudante,
apoiando-o e ajudando nas tomadas de decisão. Os dois orientadores acompanharam o estudante na análise dos resultados obtidos, na discussão e conclusão. Este módulo
procura reforçar a empregabilidade e preparação da carreira dos estudantes através do desenvolvimento de múltiplos skills específicos e transferíveis na análise da
performance.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The student must experience the sports organization where he will intern, which may be clubs, sports associations or
federations, rehabilitation centers, research centers or laboratories or similar, in which the specialist and supervisor of the institution, will supervise and support the actions
developed. The latter will assume and monitor the fulfilment of the work plan. The University supervisor will maintain constant contact with the student, supporting him and
helping in the decision-making process. The two supervisors will accompany the student in the analysis of the results obtained, the discussion and the conclusion. This module
seeks to strengthen the employability and career preparation of students through the development of multiple specific and transferable skills in performance analysis.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Bird, S. (Ed), 2019, Research Methods in Physical Activity and Health, Routledge, London.
O’Donoghue, P., Holmes, L. & Robinson, G., 2017, Doing a Research Project in Sport Performance Analysis, Taylor & Francis, London.

Anexo II - Tese de Mestrado

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Tese de Mestrado

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 Master thesis

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 813/D
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9.4.1.3. Duração:
4º Semester

9.4.1.4. Horas de trabalho:
567

9.4.1.5. Horas de contacto:
OT -85

9.4.1.6. ECTS:
21

9.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

9.4.1.7. Observations:
<no answer>

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
António Jaime da Eira Sampaio

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
Nuno Miguel Correia Leite
Catarina Isabel Neto Gavião Abrantes

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Este módulo tem como objectivo proporcionar aos alunos a oportunidade de:
LO1 Explorar e analisar, de forma crítica, temas actuais na vanguarda de uma determinada área da análise da performance;
LO2 Conduzir investigação independente com carácter inovador e com visão de futuro numa determinada área da análise da performance;
LO3 Definir e avaliar questões complexas de uma forma sistemática e criativa com o propósito de testagem de hipóteses;
LO4 Desenvolver excelentes habilidades de gestão do tempo necessário para a sua disciplina profissional;
LO5 Preparar o trabalho de investigação para possível submissão em revistas com revisão por pares (por exemplo, conferência, jornal).

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This module aims to provide students with the opportunity to:
LO1. Explore and critically analyse current issues at the forefront of a particular area of performance analysis;
LO2. Conduct independent research that is unique and forward thinking in a particular area of performance analysis;
LO3. Undertake and evaluate complex issues in a systematic and creative way for the purpose of hypothesis testing;
LO4. Develop excellent time management skills as required for their intended professional discipline;
LO5. Prepare work for possible presentation their research in a peer-reviewed environment (e.g., conference, journal).

9.4.5. Conteúdos programáticos:
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No início do módulo, aos estudantes será fornecido um manual completo de elaboração da dissertação. Este manual irá fornecer o conhecimento necessário para realizar a
dissertação com sucesso. Os alunos são incentivados a identificar áreas para pesquisa e consultar, juntamente com o corpo docente, com vista à elaboração de um plano de
investigação exequível e alcançável. Sob a orientação de um elemento do corpo docente, cada aluno vai avaliar criticamente a literatura relevante para o tema de investigação;
realizar um período de recolha de dados empíricos; analisar e avaliar os resultados; e apresentar uma tese escrita, além de se preparar convenientemente para uma
apresentação oral da tese com provas públicas.

9.4.5. Syllabus:
At the beginning of the module, students will be provided with a comprehensive dissertation handbook. This will provide background knowledge required to undertake the
dissertation successfully. Students are encouraged to identify areas for research and consult with a member of academic staff to shape concepts in to a feasible, and
achievable, research proposal. Under the guidance of the Supervisor, each student will critically evaluate literature relevant to the research topic; undertake a period of empirical
data collection; analyse and evaluate findings; and present a written thesis in addition to preparing for an oral presentation of the thesis with open question defence.

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Não aplicável

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Not applicable

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A proposta escrita delineando as metas, objectivos, metodologias, incluindo a concepção experimental e a análise de dados será revista. Reuniões regulares de supervisão
proporcionarão a oportunidade de acompanhar os progressos e desenvolvimentos, discutir questões emergentes e partilhar boas práticas.
A) Tese escrita (70%) ca. 15.000 palavras
B) Apresentação oral da tese incluindo perguntas e respostas (30%)

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Written proposal outlining the aims, objectives, methodologies including experimental design and data analysis will be reviewed. Regular supervisory meetings will provide
opportunity to monitor progress and developments, discuss emerging issues and share good practice.

A) Written thesis (70%) ca. 15,000 words
B) Oral presentation of the thesis including questions and answers (30%)

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Esta unidade curricular corresponde ao desenvolvimento dos trabalhos conducentes à elaboração da dissertação de Mestrado (2º Ciclo) em Ciências do Desporto. Cada
estudante desenvolverá o seu trabalho de acordo com as tarefas e cronograma estabelecidos no seu plano de trabalhos e pelo seu orientador.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
This course unit corresponds to the development of work leading to the preparation of the Master's dissertation (2nd Cycle) in Sports Science. Each student will develop his
work according to the tasks and schedule established in his work plan and by his supervisor.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Smith, M., 2022, Doing Research in Sport and Exercise, Sage, London.
A bibliografia a usar será diferenciada e específica para cada projecto e trabalho de investigação.
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9.5. Fichas curriculares de docente


