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1. A Lecionação no Ensino Superior. O caráter expositivo 
na lecionação por parte dos docentes universitários tem 
sido uma constante. Este modelo tem sido questionado e o 
confinamento imposto veio obrigar a repensar o processo 
ensino-aprendizagem. O  modelo “problem-based learning” 
(PBL) centrado no estudante parece ser mais ajustado à 
sua tipologia, não só nas aulas online, mas também nas 
presenciais. Esse caminho tem vindo a ser trilhado desde 
2008, ano da fundação da antiga Licenciatura em Educação 
Física e Desporto. Na nova Licenciatura em Ciências do 
Desporto, essa realidade deverá ser implementada de forma 
transversal. 

A inovação baseada no conhecimento tem o mais longo 
tempo de liderança de todas as inovações.“ “

Peter Drucker

2. A Integração na Sociedade. Por tradição, 
a Universidade portuguesa sempre foi um espaço 
relativamente fechado, quer na sua função 
formativa, quer no seu imperativo de produção de 
conhecimento. Contudo, a implementação do modelo 
PBL implica uma total integração na Sociedade. 
É aqui que estão as pessoas e as instituições (escolas, 
clubes, ginásios e clínicas), ou seja, é aqui que estão 
os problemas que a investigação pode ajudar a 
resolver. É preciso cativar a sociedade para entrar na 
Universidade e integrar a lecionação pontualmente no 
verdadeiro mercado de trabalho. Mais um desafio que 
teremos que vencer.     

3. As Parcerias. Para cumprir o objetivo da integração, 
é imprescindível desenvolver parcerias institucionais 
não só para garantir a possibilidade de realização 
de estágios em contexto de formação inicial, mas 
também para proporcionar uma formação mais 
especializada em diversas áreas. No ISMAT, a 
parceria com a Fitness Academy, uma das Escolas 
de referência em Portugal, tem sido um sucesso na 
promoção inovadora de formação pós-graduada e de 
cursos de especialização na área do Fitness (Treino 
Personalizado, Crosstraining, Treino Terapêutico, 
Integrative Training, entre outros). 

O período difícil que estamos a viver em Portugal obrigou a mudanças significativas na Sociedade. A Universidade teve que 
adaptar-se repentinamente. Certamente o futuro nunca mais será igual. É premente encarar este período de dificuldades 
num mar de oportunidades. Pensemos um pouco sobre isso...


