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Plano de transição para os estudantes do 2.º ano da Licenciatura em Gestão 
do Desporto 

 
Tendo sido decidido, na reunião do Conselho Coordenador da FMH de 12 de junho de 2020, a 

integração dos estudantes do 2.º ano da Licenciatura em Gestão do Desporto no novo currículo 

em fase de aprovação pela tutela, pretende o presente documento elaborar um plano de 

transição, definindo uma orientação para o processo de creditação da formação realizada, 

tendo como enquadramento legal o “Regulamento de Creditação e Integração Curricular de 

Formação e Competências da Faculdade de Motricidade Humana”. 
 

O plano de creditação e transição agora proposto prevê que para conclusão da licenciatura o 

estudante terá de completar com aproveitamento um total de 180 ECTS, assegurando a 

distribuição uniforme de 30 ECTS por semestre. 
 

1) Estudantes inscritos no ano letivo de 2020-2021 no 2.º ano do novo curso e com a 

totalidade das Unidades Curriculares (UC) do 1.º ano finalizadas 
 

Aos estudantes nestas condições será creditada a totalidade dos ECTS realizados (60), não 

sendo exigida a frequência de mais UC. 

 

As classificações a atribuir a cada UC respeitarão a correspondência apresentada no Quadro I. 

No caso dos pares de UC Anatomofisiologia I + Anatomofisiologia II e Atividades Desportivas 

I + Atividades Desportivas II, a nota a atribuir na creditação será a média ponderada de cada 

par respetivo. 
 

Para o caso da UC “Filosofia do Corpo” e “Corpo em Movimento e Esforço”, sem 

correspondência com o corpo curricular do 1.º ano do curso em vigor no ano letivo de 

2019- 2020, será considerada a média ponderada das notas das UC cumpridas no conjunto 

dos dois semestres. 

 

2) Estudantes inscritos no ano letivo de 2020-2021 no 2.º ano do novo curso com UC do 

1.º ano em atraso 
 

O estudante com UC do 1.º ano em atraso deverá realizar as UC em falta em avaliação de 

exame final, após o que lhe será concedida a creditação global aos dois semestres. 
 

3) Estudantes inscritos no ano letivo de 2020-2021 no 3.º ano do curso com Unidades 

Curriculares (UC) do 1.º ano em atraso 
 

Não havendo, para estes estudantes, incorporação no novo currículo, deverão realizar as UC 

em falta em avaliação de exame final. 
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Os estudantes que se inscrevam nos anos letivos de 2021-2022 em diante, no 2.º ou no 3.º 

ano e que não tenham obtido a creditação à formação realizada no 1.º ano do curso, 

deverão realizar pedido de creditação de modo a finalizar o curso, pedido esse que será 

avaliado individualmente pelo Júri de Creditação da Licenciatura em Gestão do Desporto, 

servindo os quadros a seguir apresentados como  referência. Na resposta a esse pedido 

deverá ser indicado quais as unidades curriculares do novo curso a realizar com 

aproveitamento para o efeito 
 

Todas as situações particulares que irão surgir, decorrentes da retenção dos estudantes em 

UC do ano transato, serão resolvidas a partir do enquadramento geral de creditação referido 

anteriormente. 

 

Quadro 1 – Correspondência entre unidades curriculares do novo e do anterior 
currículo para efeitos de creditação da formação realizada no 1.º ano do curso 

 
1.º ano 1.º semestre 

 
 
 

Currículo novo ECTS Currículo antigo ECTS 

Tecnologias de Informação (ISEG) 6 Tecnologias da Informação 6 

Matemática I (ISEG) 6 Matemática I 6 
Biologia do Movimento Humano 
(FMH) 

6 
Anatomofisiologia I 
+ Anatomofisiologia 
II 

4 + 4 

Introdução à Gestão (FMH) 6 Introdução à Gestão 6,5 
Atividade Física e Saúde Pública 
(FMH) 

3 
Atividade Física e 
Saúde Pública 

3,5 

 

1.º ano 2.º semestre 
 

Currículo novo ECTS Currículo antigo ECTS 

Introdução ao Direito (ISEG) 6 Introdução ao Direito 6 
Cálculo e Instrumentos Financeiros 
(ISEG) 

6 Cálculo e 
Instrumentos 
Financeiros 

6 

Matemática II (ISEG) 6 Matemática II 6 
Gestão das Atividades Desportivas 
(FMH) 

6 Atividades Desportivas I 
+ Atividades Desportivas 
II 

4 + 5 

Desporto e Desenvolvimento (FMH) 3 Desporto e Desenvolvimento 3 
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2.º ano 1.º semestre 

Currículo novo ECTS Currículo antigo ECTS 

Contabilidade Geral 6 Contabilidade Geral 7 

Estatística I 6 Estatística I 6 

Introdução à Economia 6 Introdução à Economia 6 

Organização do Desporto 6 Organização do Desporto 9,5 
Sociologia do Desporto e das 
Organizações 

 

6 
Sociologia do Desporto e das 
Organizações 
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30 

2 ..º ano 2..º semestre 

Currículo novo ECTS Currículo antigo ECTS 

Contabilidade Analítica 6 Contabilidade Analítica 6 

Direito do Desporto 6 Direito do Desporto 6 

Estatística II 6 Estatística II 6 

Recursos Humanos 6 Recursos Humanos 6 

Gestão Financeira 6 Gestão Financeira (3.º ano) 6 

30 

3 .º ano 1.º semestre 

Currículo novo ECTS Currículo antigo ECTS 

Análise Financeira das Organizações 
Desportivas 

6 
Análise Financeira das 
Organizações Desportivas 

8 

Comportamento Organizacional 3 
Comportamento 
Organizacional 

3 

Marketing 6 Marketing 6 

Fiscalidade 6 Fiscalidade 6 

Psicologia do Desporto e do Exercício 3 
Psicologia do Desporto e 
Exercício 

3 

Sistemas de Informação 6 Sistemas de Informação 6 

30 

3.º ano 2.º semestre 

Currículo novo ECTS Currículo antigo ECTS 

Gestão de Equipamentos Desportivos 
6 Gestão de Equipamentos 

Desportivos 
9 

Avaliação e Gestão de Projetos 6 Avaliação e Gestão de Projetos 6 

Empreendedorismo e Inovação 6 (sem creditação)  

Estratégia Empresarial 6 (sem creditação)  

Projeto e Atividades de Estágio 6 (sem creditação)  
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