
O lançamento da Newsletter do Campus 
Académico – Universidade da Maia / 
Instituto Politécnico da Maia –  dará lugar 
a uma nova modalidade de divulgação das 
múltiplas atividades das IES da entidade 
instituidora Maiêutica, Cooperativa de 
Ensino Superior. Pretende-se oferecer 
uma informação regular e sistematizada 
sobre as iniciativas mais relevantes e 
trabalho desenvolvido, destinada a todos 
os potenciais interessados (docentes, 
investigadores, discentes, alumni, 
instituições parceiras e público em geral). 

A informação aqui contida poderá ser 
complementada com a consulta dos sítios 
da UMAIA e IPMAIA na Internet:  
www.ismai.pt   |   www.ipmaia.pt
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Momento da assinatura do protocolo pelo Presidente do Conselho de Administração da 
Maiêutica e Presidente do Futebol Clube do Porto. 

Selo “Platinium” 
Campus Saudável 
A Universidade da Maia e Instituto Politéc-
nico da Maia receberam no passado dia 27 
de maio o selo “Platinum”, o mais alto nível 
de certificação, do programa Healthy Cam-
pus. Este programa, lançado em maio de 
2020 pela FISU (International University 
Sports Federation), corresponde a um pro-
cesso de certificação na área da saúde e 
bem-estar, para universidades. A cerimónia 
de premiação decorreu na Université Libre 
de Bruxelles (ULB).

Das 43 instituições de ensino superior 
premiadas com os diferentes níveis de 
certificação, a Universidade da Maia, 
juntamente com o Instituto politécnico da 
Maia, também galardoado com a mesma 
certificação, tornaram-se as primeiras in-
stituições privadas portuguesas a receber 
o selo de Campus Saudável.

FUTEBOL, SAD CELEBRAM PROTOCOLO

No passado dia 5 de julho foi celebrado 
protocolo de colaboração entre a Maiêutica/ 
Universidade da Maia e IPMAIA e o Futebol 
Clube do Porto – Futebol, SAD. Foram 
signatários o Presidente do Conselho de 
Administração da Maiêutica, Prof. Domingos 
Oliveira Silva, e o Presidente do FCP, Jorge 
Nuno Pinto da Costa.

A colaboração agora protocolada tem por 
objeto o desenvolvimento de uma academia 
de formação desportiva e universitária, 
apresentado como um “laboratório aberto”, 
através da integração de estudantes da 
Universidade da Maia e do IPMAIA, bem 
como no desenvolvimento de projetos de 
I&D. Ficam ainda estabelecidas as condições 
de utilização dos espaços físicos e de todos 
os procedimentos para a prossecução dos 
objetivos dessa cooperação.

Healthy Campus

Cerimónia de entrega de Certificação que decorreu na Université Libre de Bruxelles. 

MAIÊUTICA / UNIVERSIDADE DA MAIA E FUTEBOL CLUBE DO PORTO
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Decorreu na universidade da Maia, nos dias 22 
e 24 de maio, o XVI Congresso Internacional 
de Futebol, um dos eventos de maior sucesso 
e prestígio organizado pela Universidade.

Durante dois dias, foram abordados vários 
temas sobre aquela que é a modalidade mais 
praticada do mundo, com espaços de reflexão, 
debate e renovação do conhecimento.

INFRAESTRUTURAS - CAMPUS MAIÊUTICA
Encontra-se em desenvolvimento um 
contrato de construção de novos edifi-
cados no Campus Maiêutica, de que se 
destacam as valências de alojamento para 
estudantes, nomeadamente um edifício 
com capacidade de 250 quartos. Está 
programado um edifício com cerca de 
5000m2 afeto à Universidade da Maia e de 
3000m2 ao IPMAIA. O complexo desportivo 
será ainda beneficiado com a construção 
de uma piscina. A filosofia subjacente aos 
edificados é a de melhorar a qualidade e 
valências dos espaços para trabalho de 
estudantes e docentes e para investigação, 
por forma a proporcionar maior atração 
e fixação da comunidade académica no 
Campus. O desenvolvimento deste projeto 
é proporcionado pela aquisição de terrenos 
contíguos ao Campus que lhe acrescem 
cerca de 20 000 m2.

ACONTECE
XVI Congresso Internacional de Futebol 22-24 de maio 

Presença do Presidente da Federação Portuguesa de Futebol - Dr. Fernando Gomes.
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No âmbito do Plano de Recuperação 
e Resiliência (PRR), e alinhado com os 
trabalhos desenvolvidos no contexto 
das iniciativas “University without Walls” 
(EUA-European University Assotiation) e 
“Skills 4 pós-Covid - Competências para 
o Futuro” (“Labour Market Relevance and 
Outcomes – LMRO”, OCDE e Comissão 
Europeia), foi delineado um “conjunto de 
reformas e investimentos que contribuem 
para o aumento da participação dos 
jovens no ensino superior, a graduação da 
população e o aumento da investigação e 
desenvolvimento em Portugal, reforçando 
o objetivo de convergência com a Europa 
ao longo da próxima década” (DGES).

No seguimento do Aviso 01/PRR/2021 – 
JIT4NSTEAM – Just in time for new steam, 
a candidatura promovida pela Maiêutica/ 
Universidade da Maia / IPMAIA foi apro-
vada e contemplada com um financiamen-
to de 980 000 euros, valores repartidos 
pelo “Impulso Jovens STEAM” (€0,553M) e 
“Impulso Adultos” (€0,428M). 

O «Impulso Jovens STEAM» apresenta por 
objetivo estimular e apoiar iniciativas di-
recionadas exclusivamente para aumentar 
a graduação superior de jovens em áreas 
de ciências, tecnologias, engenharias, artes 
e matemática (STEAM- Science, Technolo-
gy, Engineering, Arts and Mathmetics), isto 
através da oferta de licenciaturas e outras 
formações iniciais de âmbito superior.

O «Impulso Adultos» direciona-se para a 
conversão e atualização de competências 
de adultos ativos, incidindo em formações 

de curta duração no ensino superior, de 
nível inicial e de pós-graduação, em todas 
as áreas do conhecimento, assim como a 
formação ao longo da vida.

O Programa irá proporcionar aquisição de 
equipamentos, possibilitar a valorização 
do corpo docente e não docente, bem 
como possibilitar uma melhoria consid-
erável da qualidade de atração de novos 
estudantes para os diferentes ciclos de 
estudo.

CIRCULAR LABS 
Programa INTERREG V A Espanha - Portugal (POCTEP)

O Projeto Circular Labs visa promover a 
integração da Economia Circular em novos 
modelos de negócio contribuindo para 
acelerar a transição do modelo “linear” ao 
modelo “circular” baseado na eficiência na 
utilização dos recursos. A criação de redes 
de empreendedores e PMEs, o trabalho 
colaborativo, a utilização partilhada de 

espaços e equipa-
mentos, o acesso a 
formação, o recurso às 
TIC e tecnologia 3D 
constituem condições 
facilitadoras. O consór-
cio do projeto integra 
11 entidades portu-
guesas e espanholas, 
incluindo municípios, 
instituições de ensino 
superior, fundações e 
associações de desen-
volvimento regional.

Referência: 0495_CIRCULAR_LABS_6_E; 
Instituição Financiadora Programa INTER-
REG V A España Portugal (POCTEP) Valor de 
Financiamento 1.092.490,53 €

Parceiros: Fundacion EOI FSF,  Madrid  
(Coordenador) Fundacion Patrimonio 
Natural de Castilla Y Leon (FPNCYL), Val-
ladolid, Diputacioón de Ávila  Ayntamiento  
de  Valladolid   Universidad de Salamanca 
Maiêutica / Universidade da Maia, Instituto 
Politécnico de Bragança, Instituto Ouren-
sano de Desarrolo Ecoómico, Ourense, 
Associação para o Desenvolvimento e 
Inovação Tecnológica - ADITEC, Porto Mu-
nicipio de Montalegre e Fundacion Paideia 
Galiza (Corunha).

PROGRAMAS E PROJETOS EM CURSO
IMPULSO – Programa Impulso Jovens Steam e Programa Impulso Adultos
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Quando os professores não dominam a 
língua gestual e os alunos surdos não 
dominam a língua falada ou escrita, a 
aprendizagem pode tornar-se complexa 
e comprometer a igualdade de oportuni-
dades. O projeto SportSign pretende criar 
um Glossário Bilingue na área do Desporto, 
que se constitui como ferramenta de auto-
aprendizagem, com o objetivo de melhorar 
a eficácia da estratégia pedagógica dirigida 
a alunos surdos nas aulas de Educação 
Física e em Desporto. Os destinatários 
deste projeto são: alunos surdos, profes-
sores de educação física e interpretes.

Referência: 2019-1-PT01-
KA201-060839 

Instituição Financiadora 
Programa Erasmus+ / KA2 
Parcerias Estratégicas / Ensino 
Escolar; Valor Financiamento 
181.960 €

Parceiros: Maiêutica – Coop-
erativa de Ensino Superior, 
CRL (Entidade Promotora); 
Rheinisch-Westfälisches Berufskolleg Es-
sen LVRFörderschule Förderschwerpunkt 
Hören u.Kommunikation 

(Alemanha); Drustvo Uciteljev Gluhih 
Slovenue (Eslovénia); Siena School for 
Liberal Arts s.r.l. (Itália); Escola Artística 
de Soares dos Reis (Portugal); Conselleria  
de Educación, Universidade y Formación 

SPORTSIGN
Sign Language Index for Sports and Physical Education
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Orientação Vocacional Digitalmente Assistida 
07 julho 2022 

“O projeto G-Guidance, financiado pelo 
programa Erasmus+, foi criado para desen-
volver uma nova forma de fazer orientação 

vocacional, 
integrando as 
boas práticas de 
orientação voca-
cional, apoiadas 
pelos melhores 
modelos teóricos 
e metodológicos 
na área, com fer-
ramentas digitais, 
com o objetivo 
final de tornar 
este processo 
mais divertido, 
interativo e sig-
nificativo para os/
as alunos/as. Este 
workshop procura 

apresentar a metodologia de orientação 
vocacional G-Guidance, explicando os con-
ceitos de base, a forma como a tecnologia 

e o digital são inseridos no processo de 
orientação vocacional, assim como as ativi-
dades e ferramentas utilizadas nas sessões 
do processo. O workshop irá apresentar 
também a plataforma digital G-Guidance, o 
Guia das Profissões G-Guidance, e o Manual 
de formação G-Guidance, desenvolvidos no 
âmbito do projeto, dando a oportunidade 
aos participantes no workshop de interagir 
e dar feedback sobre a sua utilidade.

Destinatários: Psicólogos/as e Professores/as 

https://bit.ly/G-Guidancevvv

CIDESD 15th Anniversary Research Seminars 
CIDESD/GERON Seminar

No dia 30 de Maio, decorreu na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, o primeiro Semi-
nário referente à comemoração dos 15 anos do CIDESD | Centro de Investigação em Desporto, 
Saúde e Desenvolvimento Humano, intitulado CIDESD / Crative Lab.

Workshop G-Guidance
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“A estratégia da qualidade do ISMAI/Uni-
versidade da Maia não é uma ideia para 
acionar, nem uma ilusão para criar falsas 
expectativas. Assenta num património físico, 
material, científico, cultural e humano, con-
struído e desenvolvido progressivamente, 
com sucessivas experiências de ajustamen-
tos e adequações aos traços de referência 
nos sucessivos contextos, com muitos indi-
cadores, muito promissores para a conquista 
do futuro. […] 

O ensino de qualidade, a investigação 
científica, em todas as áreas, como motor da 
inovação, gerador de empregos altamente 
qualificados, de elevado nível económico e 
social, conectados com a evolução imparáv-
el da(s) sociedade(s) moderna(s), serão sem-
pre objetivos deste projeto educativo […]”.

SOCIEDADE E SEGURANÇA 
Série em destaque

FICHA TÉCNICA:

Edição: Centro de Publicações

Periodicidade: Quadrimestral

Maiêutica, Cooperativa de Ensino Superior, CRL

UNIVERSIDADE DA MAIA / IPMAIA

Av. Carlos Oliveira Campos

4475-690 Castelo da Maia

Portugal 
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Sacramento, O., Gonçalves, E. & Pereiro Pé-
rez, X. (eds.) (2021). Douro Turístico: Repre-
sentações, Recursos e Políticas. Maia / Vila 
Real: Ed. ISMAI - Centro de Publicações; com 
CEDTUR/ CETRAD. ISBN: 978-989-54978-8-1 

Da Série - “Turismo, Património e Desenvolvimento”; nº 4

NOVIDADE

LIVROS
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