UTAD é parceira de projeto
europeu
financiado
pelo
Programa ERASMUS+
Chama-se Digi-Sporting – Communication and Dissemination o
projeto europeu que envolve nove instituições europeias entre
estas a UTAD. Financiado no âmbito do programa ERASMUS+ KA203
– Parcerias Estratégicas para o Ensino Superior 2019, visa
desenvolver um guia de boas práticas para a incorporação
efetiva de tecnologia em organizações desportivas, criar um
perfil de técnico desportivo e uma pós-graduação em treino.
Este projeto surge da necessidade de conciliar e uniformizar
uma especialização de pós-graduação em Ciências da Atividade
Física, Desporto e Educação Física na Europa, focado na

aplicação de tecnologia nas atividades de treino e ensino em
Desporto. Devido à existência muitos sistemas inovadores e
alternativas tecnológicas para melhorar o trabalho de técnicos
e profissionais de desporto, a vários níveis, e a forma como
essas tecnologias são aplicadas e usadas ser muito variada e
irregular e a figura do profissional que usa essa tecnologia e
a forma como trata a informação ser também variada, este
projeto pretende uniformizar a aplicação de novas tecnologias
em diferentes campos desportivos.Para esse fim, será
desenvolvido um modelo de pós-graduação especializado, um
teste piloto a nível europeu e, ainda, uma ferramenta de
autoavaliação para Clubes, Centros Desportivos e Academias, a
fim de avaliar o grau de implementação e o desenvolvimento
tecnológico.O consórcio desde projeto é formado por nove
organizações que garantirão a qualidade do projeto com papel
na análise do meio ambiente, no trabalho de campo, de treino,
desenvolvimento tecnológico ou disseminação das atividades.

Entidades envolvidas no projeto:

ENAS, Ireland
GaragErasmus Foundation, Italy
ICSS Insight, Italy
Italian National Olympic Committee, Italy
ONECO, Spain
University of Castilla-La Mancha, IGOID Group
(Coordinator), Spain
University of Cyprus, Cyprus
University of Trás-os-Montes and Alto Douro,
Portugal (António José Silva, Desporto, Nuno Garrido,
Desporto, Miguel Bacelar, GAP)
Wiener Sport Club, Austria

Mais informação sobre este projeto aqui

Legenda da Foto: Representantes das entidades envolvidas na
reunião de arranque em novembro de 2019, Milão, Itália

