Plataforma Autsmo e Trabalho
Exemplo de Boas Pratcas - 5

Título: Plataforma Autsmo e Trabalho
Nome da insttuição empregadora: Faculdade de Ciências do Desporto e de Educação Física da
Universidade de Coimbra

Endereço, contactos:
FCDEF-UC
Estádio Universitário, Pavilhão III, Sta. Clara
3040-156 Coimbra
Breve caraterização da insttuição /empresa (Área de trabalho, nº de trabalhadores, horário de
trabalho)
No âmbito do processo de Bolonha, a Faculdade ministra como 1º ciclo, uma licenciatura, designada Ciências do Desporto numa perspetva de formação de banda larga capaz de responder aos desafos atuais do ensino superior para um desempenho futuro pluri-profssionalizado. A componente prátca encontra-se associada, muitas vezes, a atvidades de exterior, aproveitando igualmente a
proximidade do rio Mondego, da Serra da Lousã ou de Penacova.
Mantendo uma forte artculação entre a formação do 1º ciclo e do 2º ciclo, ao nível da pós-graduação promovem-se cursos de mestrado, a saber: Biocinétca, Ensino da Educação Física dos Ensinos
Básico e Secundário, Exercício e Saúde para Populações Especiais, Treino Desportvo para Crianças
e Jovens, Lazer e Desenvolvimento Local.
Quanto ao 3º ciclo, existe o doutoramento tutorial em Ciências do Desporto e Educação Física, na
especialidade de Educação Física, na Especialidade de Ciências da Atvidade Física e na Especialidade de Ciências do Desporto. Paralelamente, a Faculdade está a organizar pelo sistema europeu de
créditos, um curso de doutoramento em Ciências do Desporto e Educação Física, com os seguintes
ramos: Atvidade Física e Saúde, Educação Física, Necessidades Educatvas Especiais, Treino Desportvo. Em conjunto com outras unidades de saber da Universidade de Coimbra, a FCDEF ministra
o curso de doutoramento em Turismo, Lazer e Cultura.
De modo a potenciar a ligação à comunidade a Faculdade promove múltplas parcerias de cooperação com as Associações e Federações Desportvas, Autarquias e Empresas, permitndo a organização de eventos, formação, investgação e atuar no domínio da empregabilidade dos seus recém di plomados.

Tratando-se da mais nova Faculdade da mais antga insttuição de ensino superior em Portugal e de
uma das mais antgas do mundo – a Universidade de Coimbra - a Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física, no espírito do crescimento da cooperação internacional, promove o intercâmbio de docentes e estudante, bem como o estabelecimento de projetos de cooperação e de investgação conjuntos, com base nos programas europeus Erasmus e Leonardo da Vinci, bem como da
Coimbra Network of Sport Sciences.

Nome da pessoa com perturbação do espetro do autsmo: Jorge Daniel Ventura Frade
Idade:
22 anos
Área profssional: Assistente Administratvo
Breve descrição do trabalho desempenhado:
 Manter, organizar, classifcar e atualizar arquivos e outros documentos, para possibilitar o
controle e novas consultas (ex: inserção de dados das folhas de presença dos alunos, no
Nónio);
 Executar tarefas pertnentes à área de atuação, utlizando-se de equipamentos e programas
de informátca;
 Operar equipamentos diversos, tais como: máquinas fotocopiadoras, scanners, entre outros;
 Executar outras tarefas compatveis com as exigências para o exercício da função;
 Elaborar e preencher documentação administratva;
 Realização de inventários;
Papel do mediador
O mediador orienta o trabalhador nas diferentes tarefas inerentes à função de assistente
administratvo.
Contributos para a inclusão das pessoas com Perturbação do Espetro do Autsmo (PEA)
Depois de um período de Formação Prátca em Contexto de Trabalho, no âmbito dos cursos
ministrados pela APPDA Coimbra, a FCDEF decidiu reconhecer o bom desempenho do Jorge,
integrando-o através de um Contrato Emprego Inserção +.

