
Fisioterapia

RESUMO

Dando continuidade aos Relatórios de Concretização do Processo de Bolonha, realizados durante os anos letivos anteriores, o Instituto Politécnico de Setúbal, decide prosseguir com a realização de relatórios ao nível dos Cursos, das Escolas e, 
também, ao nível do próprio Instituto, encarando a realização dos mesmos como uma componente de particular importância para a melhoria contínua do processo de ensino-aprendizagem da instituição, bem como de outros processos que dela 
fazem parte. Nesse âmbito, o presente Relatório de Curso inclui informação sobre as mudanças operadas, nomeadamente em matéria pedagógica, no sentido de uma formação orientada para o desenvolvimento das competências dos estudantes, 
organizada com base no sistema europeu de transferência e acumulação de créditos (ECTS). Adicionalmente, o relatório inclui um conjunto de informação e de indicadores sobre o Curso, cuja importância foi considerada relevante e que surge na 
sequência da necessidade e do comprometimento que a instituição tem vindo, progressivamente, a assumir relativamente à disponibilização pública de informação atualizada, imparcial e objetiva, sobre os seus cursos e graus.

PARTE A - CARACTERIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DESEJADAS

A filosofia do curso salienta essencialmente os aspectos relativos ao processo de aprendizagem, sublinhando a forma como as competências são adquiridas, bem como a natureza das actividades de aprendizagem, no desenvolvimento 

de um profissional comprometido com os valores da profissão e capacitado para promover a sua aprendizagem ao longo da vida.

Ao contrário do plano de estudos anterior, onde a aprendizagem dos estudantes estava estruturada pelos conteúdos das diferentes unidades curriculares e sobre os quais os estudantes eram avaliados no final de cada semestre, no 

sentido de verificar se adquiriram as competências estabelecidas (leia-se conhecimentos, competências técnicas, outras) em cada unidade curricular, a estrutura do novo plano de estudos proporciona a oportunidade aos estudantes de 

aprofundarem e utilizarem as competências adquiridas no contexto de tarefas profissionais progressivamente mais complexas.

A abordagem à aprendizagem é orientada por princípios construtivistas, pelo situacionismo e aprendizagem colaborativa. Os princípios assinalados orientam o planeamento, implementação e monitorização das oportunidades de 

aprendizagem e contribuem para o desenvolvimento de um ambiente de aprendizagem efectivo. Pretende-se que este ambiente favoreça a construção por parte do estudante, e proporcione maior adequabilidade, contextualização e 

melhor integração das aprendizagens.

O modelo curricular envolve um desenvolvimento continuado e progressivo das competências dos estudantes, o que face à sua natureza multidimensional, acontece em espiral e não de forma sequencial, do início ao final do curso.

No plano de estudos, e à medida que o estudante progride para um novo nível de aprendizagem, nova informação é introduzida que se relaciona com a informação fornecida no semestre anterior. Os estudantes constroem e elaboram 

sobre as aprendizagens anteriores à medida que trabalham o seu percurso através das diferentes fases do programa. Nesse sentido, o modelo curricular envolve um desenvolvimento continuado e progressivo das competências dos 

estudantes. Aprender a interagir com os utentes e populações, familiares ou cuidadores para identificar problemas e desenhar soluções é a componente central da aprendizagem a ser realizada pelos estudantes.

Outra das principais características do novo plano de estudos é a ênfase colocada na aprendizagem em contexto de tarefas profissionais e em contexto clínico. A diversidade de funções, competências, contextos e problemas de saúde 

nos quais se desenvolve a actividade da Fisioterapia são a razão principal pela adopção de uma estrutura curricular baseada nas tarefas profissionais. Estas tarefas são situações simuladas que representam o espectro de actividades 
possíveis nas quais um profissional recém-formado deve demonstrar competência.

A área de aprendizagem em contexto clínico está estruturada de acordo com as principais áreas de exercício profissional da fisioterapia, Promoção e Protecção da Saúde, Prevenção da doença, tratamento, habilitação e reabilitação 

(agudos/ subagudos e crónicos), nomeadamente a intervenção nas três principais áreas de prática (Condições Músculo-Esqueléticas, condições Cardio -Respiratórias e condições Neurológicas). Cada uma destas áreas é abordada no 

contexto do ciclo de vida e em vários grupos alvo. Para além destas áreas, os estudantes têm ainda que desenvolver actividade em contexto clínico relativa à gestão organizacional e ao desenvolvimento pessoal e profissional.

O ambiente educativo e o programa do curso facilitam a participação activa e a interacção entre estudantes, o desenvolvimento de comunidades de aprendizagem e a aprendizagem autodirigida.

Para o desenvolvimento das competências assinaladas no perfil de saída, o programa do curso valoriza ainda a experiência reflectida em múltiplos contextos de prática e a abordagem interdisciplinar/ inter-disciplinar. Os estudantes têm 
a possibilidade de contribuir para a melhoria e inovação dos cuidados prestados através da participação em programas de investigação clínica, e desenvolvem actividades de aprendizagem em conjunto com estudantes de outros cursos, 
nomeadamente Terapia da Fala e Enfermagem, e têm acesso a diversas oportunidades de aprendizagem em contexto clínico e na comunidade.

Os princípios assinalados orientam o planeamento, implementação e monitorização das oportunidades de aprendizagem e contribuem para o desenvolvimento de um ambiente de aprendizagem efectivo.

PARTE B - CARACTERIZAÇÃO GENÉRICA DO CURSO

A filosofia do curso salienta essencialmente os aspectos relativos ao processo de aprendizagem, sublinhando a forma como as competências são adquiridas, bem como a natureza das actividades de aprendizagem, no desenvolvimento 

de um profissional comprometido com os valores da profissão e capacitado para promover a sua aprendizagem ao longo da vida.

Ao contrário do plano de estudos anterior, onde a aprendizagem dos estudantes estava estruturada pelos conteúdos das diferentes unidades curriculares e sobre os quais os estudantes eram avaliados no final de cada semestre, no 

sentido de verificar se adquiriram as competências estabelecidas (leia-se conhecimentos, competências técnicas, outras) em cada unidade curricular, a estrutura do novo plano de estudos proporciona a oportunidade aos estudantes de 

aprofundarem e utilizarem as competências adquiridas no contexto de tarefas profissionais progressivamente mais complexas.

A abordagem à aprendizagem é orientada por princípios construtivistas, pelo situacionismo e aprendizagem colaborativa. Os princípios assinalados orientam o planeamento, implementação e monitorização das oportunidades de 

aprendizagem e contribuem para o desenvolvimento de um ambiente de aprendizagem efectivo. Pretende-se que este ambiente favoreça a construção por parte do estudante, e proporcione maior adequabilidade, contextualização e 

melhor integração das aprendizagens.

O modelo curricular envolve um desenvolvimento continuado e progressivo das competências dos estudantes, o que face à sua natureza multidimensional, acontece em espiral e não de forma sequencial, do início ao final do curso.
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No plano de estudos, e à medida que o estudante progride para um novo nível de aprendizagem, nova informação é introduzida que se relaciona com a informação fornecida no semestre anterior. Os estudantes constroem e elaboram 

sobre as aprendizagens anteriores à medida que trabalham o seu percurso através das diferentes fases do programa. Nesse sentido, o modelo curricular envolve um desenvolvimento continuado e progressivo das competências dos 

estudantes. Aprender a interagir com os utentes e populações, familiares ou cuidadores para identificar problemas e desenhar soluções é a componente central da aprendizagem a ser realizada pelos estudantes.

Outra das principais características do novo plano de estudos é a ênfase colocada na aprendizagem em contexto de tarefas profissionais e em contexto clínico. A diversidade de funções, competências, contextos e problemas de saúde 

nos quais se desenvolve a actividade da Fisioterapia são a razão principal pela adopção de uma estrutura curricular baseada nas tarefas profissionais. Estas tarefas são situações simuladas que representam o espectro de actividades 

possíveis nas quais um profissional recém-formado deve demonstrar competência.

A área de aprendizagem em contexto clínico está estruturada de acordo com as principais áreas de exercício profissional da fisioterapia, Promoção e Protecção da Saúde, Prevenção da doença, tratamento, habilitação e reabilitação 

(agudos/ subagudos e crónicos), nomeadamente a intervenção nas três principais áreas de prática (Condições Músculo-Esqueléticas, condições Cardio -Respiratórias e condições Neurológicas). Cada uma destas áreas é abordada no 

contexto do ciclo de vida e em vários grupos alvo. Para além destas áreas, os estudantes têm ainda que desenvolver actividade em contexto clínico relativa à gestão organizacional e ao desenvolvimento pessoal e profissional.

O ambiente educativo e o programa do curso facilitam a participação activa e a interacção entre estudantes, o desenvolvimento de comunidades de aprendizagem e a aprendizagem autodirigida.

Para o desenvolvimento das competências assinaladas no perfil de saída, o programa do curso valoriza ainda a experiência reflectida em múltiplos contextos de prática e a abordagem interdisciplinar/ inter-disciplinar. Os estudantes têm 
a possibilidade de contribuir para a melhoria e inovação dos cuidados prestados através da participação em programas de investigação clínica, e desenvolvem actividades de aprendizagem em conjunto com estudantes de outros cursos, 
nomeadamente Terapia da Fala e Enfermagem, e têm acesso a diversas oportunidades de aprendizagem em contexto clínico e na comunidade.

Os princípios assinalados orientam o planeamento, implementação e monitorização das oportunidades de aprendizagem e contribuem para o desenvolvimento de um ambiente de aprendizagem efectivo.

a) Referência à metodologia seguida na conceção do curso, com vista a conseguir atingir os objetivos do processo de Bolonha (DL 74/2006):

O modelo do novo plano de estudos está organizado em torno de 4 componentes principais: A componente de aprendizagem em contexto das tarefas profissionais que corresponde a 107 créditos; A componente teórica, que equivale a 32 

créditos; A componente de prática simulada, que equivale a 41 créditos; e a componente de prática reflexiva, que equivale a 17 créditos.

A componente das tarefas profissionais é o elemento integrador da aprendizagem. Esta componente está centrada no desempenho em contexto de exercício profissional. As actividades/ tarefas profissionais ocorrem a dois níveis: 

Aprendizagem baseada em casos; aprendizagem em contexto clínico.

A aprendizagem baseada em casos é a estratégia dominante ao longo do curso. Os casos representam situações semelhantes às encontradas na actividade real do fisioterapeuta. Os casos incluem condições clínicas, gestão de 

utentes, gestão dos serviços, educação de novos profissionais/ outros profissionais, programas de investigação e projectos de consultoria. Os casos incluem ainda elementos que promovem a interdisciplinaridade.

A aprendizagem em contexto clínico representa 60 créditos divididos por 41 semanas e decorre nos locais de prática clínica associados à ESS-IPS, ao longo dos 4 anos do curso, supervisionada por educadores clínicos e 

docentes do Departamento de Fisioterapia. Proporciona múltiplas oportunidades de aprendizagem numa grande variedade de ambientes de prática clínica (p.ex.hospitais, clínicas privadas, empresas, centros comunitários, escolas ou 

clubes desportivos) e com diferentes populações (crianças, idosos, atletas) e com diferentes situações clínicas (condições neuro-musculo-esqueléticas, neurológicas, cardiorespiratórias, oncológicas, saúde mental). 

A componente teórica está centrada na aprendizagem de conceitos e princípios teóricos. No plano curricular não existe a obrigatoriedade de uma relação temporal e directa entre a aprendizagem dos conceitos e princípios teóricos e as 

tarefas profissionais a decorrer. Desta forma, acredita-se que as dúvidas que decorrem do lidar com as tarefas académicas podem tornar os estudantes mais activos na sua aprendizagem. No seu conjunto, esta componente inclui aulas 

teóricas, teórico-práticas, estudo individual e actividades de avaliação.

A componente prática está centrada na aquisição de competências técnicas. A prática simulada é a componente de treino em que os estudantes desenvolvem competências na utilização de instrumentos e técnicas de avaliação e de 

intervenção em Fisioterapia. No seu conjunto, esta componente inclui aulas teórico-práticas e práticas, estudo individual e actividades de avaliação.

A componente da experiência e reflexão promove os valores da profissão e o desenvolvimento do espírito crítico do estudante. A aquisição de competências para o desenvolvimento pessoal e profissional contínuo evolui igualmente 
ao longo do curso. Numa primeira fase estão centradas na aquisição de competências para reflectir acerca dos quadros de referência pessoal em dois contextos: 1) a reflexão enquanto estudante e sua participação e desempenho nas 

actividades académicas; 2) a reflexão enquanto pessoa por referência aos compromissos e comportamentos que a profissão exige, incluindo o profissionalismo, considerando o respeito pelo indivíduo, a confiança e o compromisso moral 

com o serviço ético como deveres de qualquer profissional de saúde (Richardson, 1999).

O plano de estudos do Curso tem 240 créditos distribuídos ao longo de 4 anos, 8 semestres. No final do curso os estudantes adquirem o grau de Licenciatura em Fisioterapia. Cada ano lectivo tem a duração de 40 semanas. No total, a 

duração do curso é de 160 semanas. Cada semestre (20 semanas) inclui dois blocos de 10 semanas. Destas, 8 são semanas lectivas e duas semanas estão centradas na avaliação das competências. Nos semestres em que os 

estudantes têm períodos de educação clínica, os blocos têm durações diversas, variando de acordo com a duração do período de aprendizagem em contexto clínico.

Cada semana lectiva tem, em média, 20 horas de aulas de contacto. Para além das aulas de contacto, o volume de trabalho esperado para o estudante considera ainda o trabalho individual que inclui, estudo autónomo, trabalho de 

projecto, escrita de trabalhos, pesquisa e prática de competências técnicas.

b) Distribuição das horas de trabalho, por ano letivo e por unidade curricular

Tabela 1 - Distribuição das horas de trabalho

Tronco Comum - Ano letivo 2012 / 2013

Unidades Curriculares Obrigatórias Tipo de Aula Horas Contacto Ano Curricular Semestre ECTS Horas Totais
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Código Nome T TP P PL TC O E OT S

LICFT001 Anatomo-Fisiologia I 60 - - - - - - - - 60 1 1º Semestre 5,0 140

LICFT002 Epidemiologia 30 - - - - - - - - 30 1 1º Semestre 2,0 56

LICFT005 Estudos Movimento Humano I 60 15 - - - - - - - 75 1 1º Semestre 7,0 200

LICFT006 Fisioterapia - Teoria e Prática I 5 - - - - - - 55 - 60 1 1º Semestre 8,0 230

LICFT007 História da Fisioterapia 30 - - - - - - - - 30 1 1º Semestre 3,0 80

LICFT003 Psicologia do Desenvolvimento 30 - - - - - - - - 30 1 1º Semestre 2,0 56

LICFT004 Psicossociologia da Saúde 40 - - - - - - - - 40 1 1º Semestre 3,0 80

LICFT008 Anatomo-Fisiologia II 60 - - - - - - - - 60 1 2º Semestre 5,0 140

LICFT010 Comunicação em Saúde 40 - - - - - - - - 40 1 2º Semestre 3,0 84

LICFT015 Desenvolvimento Profissional I 15 - - - - - - 15 - 30 1 2º Semestre 3,0 80

LICFT014 Educação Clínica I - - - - - - 105 - - 105 1 2º Semestre 6,0 170

LICFT009 Estudos Movimento Humano II 40 - - - - - - - - 40 1 2º Semestre 5,0 140

LICFT013 Fisioterapia - Teoria e Prática II - - - - - - - 30 - 30 1 2º Semestre 4,0 112

LICFT012 Instrumentos de Medida em Fisioterapia - 30 - - - - - - - 30 1 2º Semestre 2,0 56

LICFT011 Mobilidade e Função - 30 - - - - - - - 30 1 2º Semestre 2,0 56

LICFT023 Desenvolvimento Profissional II - - - - - - - 30 - 30 2 1º Semestre 3,0 84

LICFT022 Fisioterapia - Teoria e Prática III - - - - - - - 60 - 60 2 1º Semestre 8,0 224

LICFT019 Fisioterapia Condições Cárdio-Respiratórias 10 20 - - - - - - - 30 2 1º Semestre 2,0 56

LICFT018
Fisioterapia Condições de Ortopedia e 

Traumatologia
10 35 - - - - - - - 45 2 1º Semestre 4,0 112

LICFT021 Fisioterapia Condições Músculo-Esqueléticas I 10 35 - - - - - - - 45 2 1º Semestre 4,0 112

LICFT027 Fisioterapia Condições Músculo-Esqueléticas II 40 40 - - - - - - - 80 2 1º Semestre 4,0 112

LICFT016 Ortopedia e Reumatologia 30 - - - - - - - 10 40 2 1º Semestre 4,0 112

LICFT017 Patologia Cárdio-Respiratória 20 - - - - - - - 10 30 2 1º Semestre 2,0 56

LICFT020 Prática Baseada na Evidência 15 15 - - - - - - - 30 2 1º Semestre 2,0 56

LICFT031 Desenvolvimento Profissional III - - - - - - - 30 - 30 2 2º Semestre 3,0 84

LICFT030 Educação Clínica II - - - - - - 140 - - 140 2 2º Semestre 8,0 224

LICFT026 Educação para a Saúde 30 - - - - - - - - 30 2 2º Semestre 2,0 56

LICFT029 Fisioterapia - Teoria e Prática IV - - - - - - - 45 - 45 2 2º Semestre 6,0 168

LICFT028 Fisioterapia Condições Neurológicas I 10 30 - - - - - - - 40 2 2º Semestre 4,0 112

LICFT025 Geriatria e Gerontologia 30 - - - - - - - - 30 2 2º Semestre 2,0 56

LICFT024 Neurologia - - - - - - - 30 - 30 2 2º Semestre 2,0 56

LICFT038 Desenvolvimento Profissional IV - - - - - - - 30 - 30 3 1º Semestre 3,0 84

LICFT037 Educação Clínica III - - - - - - 210 - - 210 3 1º Semestre 12,0 336

LICFT036 Estudos Caso Fisioterapia I - - - - - - - 40 - 40 3 1º Semestre 4,0 115

LICFT034 Fisioterapia Condições Músculo-Esqueléticas III 10 20 - - - - - - - 30 3 1º Semestre 3,0 84

LICFT032 Fisioterapia Condições Neurológicas II 10 20 - - - - - - - 30 3 1º Semestre 2,0 56

LICFT033 Fisioterapia Condições Pediátricas 10 20 - - - - - - - 30 3 1º Semestre 3,0 84

LICFT035
Fisioterapia na Promoção e Protecção da Saúde 

I
- 30 - - - - - - - 30 3 1º Semestre 3,0 80

LICFT045 Desenvolvimento Profissional V - - - - - - - 30 - 30 3 2º Semestre 3,0 84

LICFT044 Educação Clínica IV - - - - - - 210 - - 210 3 2º Semestre 12,0 336

LICFT040 Estatística I 30 - - - - - - - - 30 3 2º Semestre 2,0 56
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LICFT043 Estudos Caso Fisioterapia II - - - - - - - 40 - 40 3 2º Semestre 4,0 115

LICFT042
Fisioterapia na Promoção e Protecção da Saúde 

II
15 45 - - - - - - - 60 3 2º Semestre 4,0 110

LICFT041 Meios Físicos e Terapêuticos 15 30 - - - - - - - 45 3 2º Semestre 3,0 84

LICFT039 Metodologia da Investigação 30 - - - - - - - - 30 3 2º Semestre 2,0 56

LICFT050 Educação Clínica V - - - - - - 175 - - 175 4 1º Semestre 11,0 310

LICFT049 Estudos Caso Fisioterapia III - - - - - - - 45 - 45 4 1º Semestre 5,0 140

LICFT048 Opção I 30 30 - - - - - - - 60 4 1º Semestre 4,0 110

LICFT046 Psicossociologia das Organizações 30 - - - - - - - - 30 4 1º Semestre 2,0 55

LICFT047 Trabalho de Projecto I - - - - - - - 30 - 30 4 1º Semestre 7,0 200

LICFT051 Desenvolvimento Profissional VI - - - - - - - 30 - 30 4 2º Semestre 2,0 60

LICFT056 Educação Clínica VI - - - - - - 175 - - 175 4 2º Semestre 11,0 310

LICFT053 Estatística II - 15 - - - - - - - 15 4 2º Semestre 2,0 55

LICFT052 Gestão Saúde 45 - - - - - - - - 45 4 2º Semestre 3,0 80

LICFT055 Opção II 30 30 - - - - - - - 60 4 2º Semestre 4,0 110

LICFT054 Trabalho de Projecto II - - - - - - - 60 - 60 4 2º Semestre 9,0 250

CT1 - Comentário à tabela 1

Como se pode observar na Tabela 1, a licenciatura em fisioterapia tem um primeiro ano com um aporte tendencialmente mais teórico, de introdução às ciências e conceitos fundamentais, não deixando contudo de incluir algumas unidades 
curriculares de natureza teorico-prática no segundo semestre, e também um período de prática clinica (Educação Clinica I) com a duração de 3 semanas no final do ano lectivo.

O segundo ano tem uma componente teórico-pratica mais abrangente, cobrindo as áreas clinicas fundamentais para o exercicio da profissão, nomeadamente as condições músculo-esquléticas; as condições neurológicas e as condições cardio-
respiratórias. Tendo em conta a evolução demográfica atual, há igualmente uma componente focada na pessoa idosa. Estas áreas são trabalhadas do ponto de vista teórico e prático, e culminam em 4 semanas de prática em contexto clinico real.

O terceiro ano tem uma componente clinica acentuada, explorando ainda aspetos e áreas clinicas, como a promoção e protecção da saúde, a população pediatrica, e situações de natureza complexa, fundamentais para o exercicio da fisioterapia 
enquadrado nos desafios do mundo e sociedade atuais.

O quarto ano é um ano dedicado à gestão e investigação, com uma componente clinica igualmente marcante, nomeadamente com a implementação de um projeto comunitário.

c) Dados comparativos com cursos tomados como referência

A    A análise comparativa da organização proposta para o 1º ciclo de estudos em fisioterapia com cursos de referência com objectivos similares ministrados no espaço europeu, decorreu em duas fases.  Numa primeira fase, procurou obter-se 
informação relativa a 30 países. A saber: Alemanha, Andorra, Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, Dinamarca, Eslovénia, Espanha, Estónia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Islândia, Itália, Letónia, Liechtenstein, Lituânia, 
Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Baixos, Polónia, Reino Unido, República Checa, Roménia, Suécia, Turquia. Destes, não existe formação em fisioterapia em 4 países, nomeadamente - Luxemburgo, Andorra, Chipre, Liechtenstein, que 
por este facto foram retirados da análise.

      Sublinha-se que no caso particular do Reino Unido a informação foi analisada separadamente, isto é, os dados recolhidos foram individualizados por Inglaterra, País de Gales, Irlanda do Norte e Escócia, já que traduzem realidades 
diferentes entre si.

      Numa segunda fase, foram analisados em detalhe os dados que configuram 29 realidades do ensino da fisioterapia, correspondendo a 26 países, que incluem diferentes modelos de formação, nomeadamente, a Bélgica e França (modelo 
francófono), Inglaterra, País de Gales, Escócia, Irlanda e Irlanda do Norte (modelo anglo-saxónico), Dinamarca, Finlândia, Islândia, Noruega (modelo nórdico). A fonte de informação privilegiada foi a World Confederation for Physical 
Therapy – European Region, cuja informação foi posteriormente testada por acesso a Escolas dos países em causa.

      É possível observar que a formação necessária para o acesso ao exercício da fisioterapia é em 58,5% dos países analisados, de duração igual ou superior a 8 semestres. Importa igualmente sublinhar que apenas em 27,6% dos 
países analisados tem formação com duração de 6 semestres, ou seja a 180 ECTS.

      Analisando em detalhe, podemos identificar algumas particularidades relativas à realidade do ensino da fisioterapia na Inglaterra, no País de Gales, na Noruega, na Bélgica, na Espanha e na própria Finlândia.

      Nomeadamente, em Inglaterra e no País de Gales a formação em fisioterapia inicia-se após 13 anos de escolaridade e não de 12. Na Noruega, embora o 1º ciclo de estudos tenha uma duração de 3 anos (180 ECTS), o acesso ao exercício 
da fisioterapia só é permitido após um estágio de prática tutelada com a duração de 12 meses, ou seja, a referência da Noruega justifica um ciclo de estudos de 4 anos, para aquisição das competências clínicas e do exercício pleno da 
fisioterapia.

      No caso da Bélgica, o acesso ao exercício da fisioterapia só é permitida após um ciclo de estudos de natureza integrada de 180 mais 60 ou 180 mais 120 ECTS, ou seja, o exercício só é permitido aos detentores do grau de mestre, após 
concluido o ajuste ao "Processo de Bolonha". SE olharmos para a Holanda, onde também já se encontram finalizadas as adaptações do ensino com base no acordo de Bolonha, o ensino da fisioterapia é ministrado nas Hogescholen. O 
curso tem uma duração de 4 anos (240 ECTS). Para aceder ao curso é necessário, no mínimo, ser detentor do Senior Secundary Education (HAVO Diploma), que corresponde a uma formação de nível secundário com a duração de 5 anos. 

4



Podem ainda aceder a estas escolas os detentores de um University Preparation Education (VWO – requisito exigido para entrada nas Universiteit), que corresponde a um diploma do ensino secundário com a duração de 6 anos. Embora 
estejam previstos níveis diferenciados de ensino secundário para acesso ao curso de fisioterapia o facto é que, quando se tenta perceber o número total de anos de escolaridade necessários para aceder aquele curso, em Portugal, como 
sabemos são 12 anos, na Holanda são no mínimo 12 ou 13 anos (7 a 8 anos de escolaridade, designada como Primary, e 5 anos respeitantes ao HAVO).

      Em Espanha a estrutura de ensino superior está em profunda mudança sabendo-se, contudo, que a opção do governo espanhol consagrada na revisão da lei orgânica das universidades – LOU, aponta para que todos os cursos do 1º ciclo 
sejam de 240 ECTS. Em concreto e para a fisioterapia esta decisão respeita os resultados de um estudo subordinado à temática Título de Grado en Fisioterapia, realizado através da Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditatión, onde estiveram envolvidas 37 Universidades Espanholas e onde se propunha, de modo claro e fundamentado, a necessidade de adopção de um 1º ciclo de estudos de 240 ECTS.

      Na Finlândia, apesar de predominar uma formação de 3,5 anos (210 ECTS), é possível encontrar estruturas curriculares com uma duração superior.

      Tendo por base a informação disponibilizada por instituições com responsabilidade no ensino e exercício da fisioterapia dos países em análise: (i) ministérios da Educação (ou ministério da tutela do ensino da fisioterapia desses países); (ii) 
escolas de referência do espaço europeu; (iii) a associação profissional mundial (WCPT) e as associações profissionais locais, demonstra-se de modo claro a existência de um 1º ciclo com duração superior a 6 semestres nos países 
de referência já citados.

      Demonstra-se igualmente a existência da obrigatoriedade de uma formação de 240 a 300 ECTS, para acesso ao exercício da fisioterapia na Bélgica. Demonstra-se a obrigatoriedade de um 1º ciclo de estudos de 3 anos, seguida de uma 
prática clínica obrigatória e tutelada com 12 meses, na Noruega, e prova-se a imprescindibilidade da existência de um 1º ciclo de estudos, para esse mesmo acesso ao exercício da fisioterapia, com a duração entre 210 a 232 ECTS na 
Dinamarca e na Finlândia.

      A análise acima referida encontra-se igualmente registada no relatório dos Profs. Pedro Lourtie e Maria Luís Pinto, o qual se refere:

“Na formação em fisioterapia encontra-se uma variedade na organização dos cursos, embora na grande maioria dos países tomados como referência tenham uma duração igual ou superior a 3 ½ anos. Na formação inicial, a nível do 1º ciclo 
de estudos, encontram-se formações de três anos (França, Suécia e Inglaterra), 3 ½ (Finlândia, Dinamarca), quatro anos (Grécia, Holanda, Irlanda, Malta, Escócia, Brasil). No Canadá e na Bélgica, a formação inicial para acesso ao 
exercício profissional é ao nível de 2º ciclo. Num número significativo de países, incluindo Portugal, encontram-se igualmente ofertas de formação a nível de 2º ciclo, para quem dispõe de uma formação de 1º ciclo em fisioterapia. É de notar 
ainda que em vários destes países (por exemplo, Inglaterra, Escócia, Canadá), existem formações de 2º ciclo em Fisioterapia, como formação inicial para acesso ao exercício profissional, para quem tem outro tipo de formação de 1º ciclo”.

      De modo explícito, o normativo referente aos graus e diplomas do ensino superior (Decreto-lei nº 74/2006 de 24 de Março), admite que no Ensino Superior Politécnico as formações com duração superior a 180 ECTS devam estar 
fundamentadas na existência de uma prática consolidada em instituições de referência do ensino superior no espaço europeu.

      A análise da prática actual nas instituições de referencia no ensino da fisioterapia, tal como se encontra descrita, é que a formação em fisioterapia capaz de garantir acesso ao exercício profissional, tem uma duração superior a 6 semestres 
(180 ECTS) anos em 72,4% dos países da região europeia.

Parte B2 - Estudantes à entrada

a) Vagas

Tabela 2 - Vagas

Vagas 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009

Concurso Nacional de Acesso (CNA) 42 42 42 40 40

Concursos Locais de Acesso (CLA) 1 1 17 5 0

Regime Especial (1) 2 3 0 4 3

Reingresso (1) 0 3 0 0 0

Total 45 49 59 49 43

       (1) O valor indicado corresponde ao número de estudantes matriculados/inscritos por esta via

CT2 - Comentário à tabela 2

Nos últimos 5 anos as vagas no curso de fisioterapia tem tido alguma oscilação, variando entre 43 e 59. No entanto este último valor foi uma excepção em 2011-12. Resultou de 17 pedidos de Transferencia de estudantes que haviam terminado o 
seu bacharelato (grau da legilsação anterior) e que pretendiam concluir os seus estudos. Para a integração destes estudantes foi feito um pedido excepcional de abertura de vagas.

Assim, é possível ver que, apesar de pequenas oscilações, as vagas têm-se mantido estáveis, entre 43 e 49 estudantes (diferença de 6 estudantes). O número de vagas do concurso nacional subiu de 40 para 42 em 2011/12, e os concursos locais 
têm também sofrido pequenas variações, mas cumprindo sempre os requisitos legais.

No total, a dimensão das turmas não pode sofrer grandes variações, tendo em conta os recursos existentes para a componente prática do curso.

b) Estudantes provenientes do Concurso Nacional de Acesso (CNA)

Tabela 3 - Estudantes provenientes de CNA e de Regime Especial
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Estudantes provenientes de CNA

Indicadores 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009

Candidatos CNA 363 567 599 534 -

Colocados CNA 49 50 45 51 40

Matriculados CNA 42 41 42 37 39

Candidatos CNA / Vagas CNA 864,3% 1350,0% 1426,2% 1335,0% 100,0%

Colocados CNA / Vagas CNA 116,7% 119,0% 107,1% 127,5% 100,0%

Matriculados CNA / Colocados CNA 85,7% 82,0% 93,3% 72,5% 97,5%

Matriculados CNA / Vagas CNA 100,0% 97,6% 100,0% 92,5% 97,5%

Matriculados CNA / Estudantes inscritos 23,3% 21,7% 22,1% 20,6% 27,9%

Colocados CNA 1ª Opção 29 30 32 0 0

Matriculados CNA 1ª Opção 27 29 31 0 0

Colocados CNA 1ª opção / Colocados CNA 69,0% 71,4% 76,2% 0,0% 0,0%

Matriculados 1ª opção / Vagas CNA 64,3% 69,0% 73,8% 0,0% 0,0%

Estudantes provenientes de Regime Especial

Indicadores 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009

Matriculados Regime Especial 2 2 0 4 3

CT3 - Comentário à tabela 3

Esta tabela espelha a procura que o curso tem tido e a sua capacidade de fixar (através de matricula) os estudantes.

Podemos observar uma diminuição da procura no CNA, com uma queda maior no último ano. Esta não pde ser analisada isoladamente, pois no ensino superior a procura tem diminuido em todos os cursos, tanto por razões demográficas como por 
razões socio-económicas. Apesar desta quebra, o racio entre os candidatos e as vagas mantém-se nos 864%. No entanto, a quebra de procura é naturalmente um motivo de preocupação e de procura de melhores soluções de divulgação do curso 
e do seu standard de qualidade.

Com oscilações acetáveis, o número de estudantes matriculados mantém-se estável. É de realçar que, acima de 80% dos estudantes colocados se matriculam, e igualmente relevante é a procura em 1ª opção, que se mantém perto 70% dos 
colocados.

Gostariamos de chamar a atenção para o facto de haver estudantes que, colocados em 1ª opção não efectivam a matricula. Estamos em crer que este facto se relaciona com a capacidade financeira dos estudantes e familias, que impede essa 
matricula.

c) Notas de ingresso

Tabela 4 - Notas de ingresso

Notas de ingresso 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009

Nota mínima de ingresso dos colocados CNA 112,8 139,2 144,8 129,0 151,8

Nota média de ingresso dos colocados CNA 150,7 155,6 159,9 161,1 162,0

CT4 - Comentário à tabela 4

Acompanhando a diminuição da procura no ensino superior, está também a diminuição do valor da nota minima de acesso que tem sido transversal a todas as áreas de aprendizagem, sendo que a Fisioterapia não é excepção. Esta nota teve uma 
queda mais abrupta em 2012-13, acompanhando também a maior redução na procura.

Relativamente à nota média de acesso, é de realçar que apesar de diminuir ligeiramente, esta não sofre a queda abrupta do último ano e tem-se mantido relativamente estável nos últimos anos, sugerindo que o tipo de estudante que nos procura 
é um estudante com sucesso escolar no ensino secundário.

d) Estudantes provenientes de Concursos Locais de Acesso (CLA)

Tabela 5 - Estudantes provenientes de CLA

Indicadores 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009

Matriculados M23 2 4 2 5 4

Matriculados CET 0 0 0 0 0
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Matriculados OUTROS CLA 0 5 14 0 0

Matriculados REINGRESSO 0 3 0 0 0

Total Matriculados CLA 2 12 16 5 4

Matriculados CLA / Vagas CLA 200,0% 300,0% 94,1% 100,0% 0,0%

CT5 - Comentário à tabela 5

 Os Concursos Locais de Acesso não têm sido a maior fonte de recrutamento para a licenciatura em Fisioterapia nos últimos anos, tal como mostra a tabela 5. Os reingressos, mudanças e transferencias são contigentes cujas vagas são propostas 
anualmente, mas nem sempre se propõem. As vagas para estudantes maiores de 23 anos, cumprem os requisitos legais e têm tido sempre uma procura considerável.Em 2013-13 penas foram abertas vagas para este contingente. Esta oscilação 
na abertura destes concursos responde maioritáriamente aos constrangimentos de recursos materiais e espaço necessário para a implementação da parte prática do curso 8na escola) e da parte clinica (em locais de prática clinica - parceiros na 
comunidade).

e) Ocupação total de vagas

Tabela 6 - Taxas de ocupação de vagas por tipos de ingresso

Indicadores 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009

Matriculados CNA/Total de Vagas 93,3% 83,7% 71,2% 75,5% 90,7%

Matriculados CLA/Total Vagas 4,4% 24,5% 27,1% 10,2% 9,3%

Matriculados Regime Especial/Total de Vagas 4,4% 4,1% 0,0% 8,2% 7,0%

Total Matriculados / Total Vagas 102,2% 112,2% 98,3% 93,9% 107,0%

CT6 - Comentário à tabela 6

 Nos últimos 3 anos a percentagem de estudantes matriculados com origem no concurso nacional de acesso tem aumentado, tendo em conta que se abriram menos vagas nos conursos locais de acesso. É de notar também que nos últimos 2 anos, 
o curso de fisioterapia tem uma taxa de matriculados superior aos 100% pois tem havido necessidade de abrir vagas suplementares para dar resposta a empates nos últimos lugares dos concursos locais de acesso.

f) Proveniência dos estudantes matriculados

Tabela 7 - Concelho de proveniência dos estudantes matriculados

Concelho 2012/2013 % 2011/2012 % 2010/2011 % 2009/2010 % 2008/2009 %

Alcacér do Sal 2 4,3% 1 1,8% 1 1,7% 1 2,2% 1 2,2%

Alcobaça 1 2,2% 2 3,6% 0 0,0% 1 2,2% 0 0,0%

Almada 1 2,2% 2 3,6% 0 0,0% 0 0,0% 2 4,3%

Angra do Heroísmo 1 2,2% 3 5,5% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Barreiro 2 4,3% 2 3,6% 3 5,2% 3 6,5% 1 2,2%

Beja 1 2,2% 1 1,8% 1 1,7% 0 0,0% 2 4,3%

Borba 0 0,0% 0 0,0% 2 3,4% 0 0,0% 0 0,0%

Câmara de Lobos 1 2,2% 2 3,6% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Funchal 2 4,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Lisboa 1 2,2% 1 1,8% 2 3,4% 0 0,0% 2 4,3%

Loures 0 0,0% 0 0,0% 3 5,2% 2 4,3% 2 4,3%

Moita 1 2,2% 1 1,8% 0 0,0% 2 4,3% 2 4,3%

Montemor-o-Novo 2 4,3% 1 1,8% 0 0,0% 0 0,0% 1 2,2%

Montijo 3 6,5% 0 0,0% 0 0,0% 4 8,7% 1 2,2%

Oeiras 1 2,2% 0 0,0% 2 3,4% 0 0,0% 0 0,0%

Olhão 0 0,0% 2 3,6% 0 0,0% 0 0,0% 1 2,2%

Palmela 1 2,2% 4 7,3% 3 5,2% 1 2,2% 2 4,3%

Santiago do Cacém 2 4,3% 0 0,0% 1 1,7% 0 0,0% 0 0,0%

Seixal 2 4,3% 4 7,3% 3 5,2% 0 0,0% 3 6,5%

Sesimbra 0 0,0% 1 1,8% 1 1,7% 2 4,3% 1 2,2%
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Setúbal 8 17,4% 10 18,2% 14 24,1% 17 37,0% 12 26,1%

Vila Real de Santo António 0 0,0% 1 1,8% 3 5,2% 1 2,2% 0 0,0%

Outros 14 30,4% 17 30,9% 14 24,1% 12 26,1% 13 28,3%

Sem Informação 0 0,0% 0 0,0% 5 8,6% 0 0,0% 0 0,0%

Total 46 100,0% 55 100,0% 58 100,0% 46 100,0% 46 100,0%

CT7 - Comentário à tabela 7

Tabela 8 - Distrito de proveniência dos estudantes matriculados

Distrito 2012/2013 % 2011/2012 % 2010/2011 % 2009/2010 % 2008/2009 %

Aveiro 0 0,0% 0 0,0% 1 1,7% 1 2,2% 2 4,3%

Beja 1 2,2% 3 5,5% 1 1,7% 1 2,2% 3 6,5%

Évora 4 8,7% 3 5,5% 4 6,9% 1 2,2% 1 2,2%

Faro 3 6,5% 7 12,7% 6 10,3% 1 2,2% 1 2,2%

Funchal 3 6,5% 2 3,6% 0 0,0% 0 0,0% 1 2,2%

Ilha Terceira 1 2,2% 3 5,5% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Leiria 1 2,2% 3 5,5% 0 0,0% 2 4,3% 0 0,0%

Lisboa 4 8,7% 3 5,5% 8 13,8% 3 6,5% 6 13,0%

Santarém 4 8,7% 1 1,8% 2 3,4% 2 4,3% 1 2,2%

Setúbal 22 47,8% 25 45,5% 27 46,6% 31 67,4% 26 56,5%

Outros 3 6,5% 5 9,1% 4 6,9% 4 8,7% 5 10,9%

Sem informação 0 0,0% 0 0,0% 5 8,6% 0 0,0% 0 0,0%

Total 46 100,0% 55 100,0% 58 100,0% 46 100,0% 46 100,0%

CT8 - Comentário à tabela 8

 A proveniência dos estudantes da licenciatura em fisioterapia é muito diversa, tanto no distrito como no concelho de origem.

A percentagem de estudantes orieundos do Concelho de Setúbal tem diminuido progressivamente nos últimos 4 anos de 37 para 17%, aumentando a proveniencia de outros concelhos.

Interpretamos esta diversidade como um sinal de qualidade e credibilidade do curso em todo o país e não apenas na região de inserção da escola. Temos recebido sempre estudantes da Maneira e dos Açores, e podemos igualmente observar que a 
região sul do país está muito bem representada. O facto desta ser a escola pública que lecciona o curso de fisioterapia mais a sul do país, pode ser um dos factores contribuintes para esta distribuição.

Tabela 9 - Região de proveniência dos estudantes matriculados

Região 2012/2013 % 2011/2012 %

ALENTEJO 6 13,0% 7 12,7%

ALGARVE 3 6,5% 7 12,7%

CENTRO 5 10,9% 5 9,1%

ILHAS 4 8,7% 6 10,9%

LISBOA 26 56,5% 28 50,9%

NORTE 2 4,3% 2 3,6%

Total 46 100,0% 55 100,0%

CT9 - Comentário à tabela 9

 Olhando para a região, a região de Lisboa é aquela de onde mais estudantes vêm, seguida do Alentejo e depois região Centro.

Em 2011-12, a região do Algarve é a terceira região, seguido das Ilhas, passando o Centro para quinta região de procura deste curso.

g) Distribuição dos estudantes matriculados

Tabela 10 - Distribuição por género, dos estudantes matriculados
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Género 2012/2013 % 2011/2012 % 2010/2011 % 2009/2010 % 2008/2009 %

Feminino 34 73,9% 43 78,2% 46 79,3% 33 71,7% 33 71,7%

Masculino 12 26,1% 12 21,8% 12 20,7% 13 28,3% 13 28,3%

Total 46 100,0% 55 100,0% 58 100,0% 46 100,0% 46 100,0%

CT10 - Comentário à tabela 10

 A distribuição dos estudantes matriculados por género tem-se mantido relativamente estável, com pequenas oscilações nos últimos 5 anos. Esta tendencia, de 3/4 do género feminino e 1/4 do género masculino, é concordante com a 
caracterização dos fisioterapeutas em geral.

Tabela 11 - Distribuição por faixa etária, dos estudantes matriculados

Faixas Etárias 2012/2013 % 2011/2012 % 2010/2011 % 2009/2010 % 2008/2009 %

Até 20 anos 31 67,4% 30 54,5% 33 56,9% 28 60,9% 26 56,5%

Dos 21 aos 23 anos 12 26,1% 13 23,6% 10 17,2% 11 23,9% 15 32,6%

Dos 24 aos 27 anos 0 0,0% 3 5,5% 1 1,7% 3 6,5% 1 2,2%

Dos 28 aos 35 anos 2 4,3% 6 10,9% 4 6,9% 3 6,5% 2 4,3%

Dos 36 aos 40 anos 1 2,2% 1 1,8% 3 5,2% 1 2,2% 0 0,0%

Mais de 40 anos 0 0,0% 2 3,6% 7 12,1% 0 0,0% 1 2,2%

Informação incorreta ou inexistente 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 2,2%

Total 46 100,0% 55 100,0% 58 100,0% 46 100,0% 46 100,0%

CT11 - Comentário à tabela 11

 Analisando esta tabela, podemos observar que a grande maioria dos estudantes da licenciatura têm uma idade inferior aos 23 anos. No últmo ano, mais de 80% dos estudantes estavam nesta faixa etária. Nos anos anteriores esta percentagem 
rondava os 70%, sendo por isso coerente com os dados sobre os contingentes de origem dos estudantes. A maioria dos estudantes são jovens que fazem o seu percurso diretamente do ensino secundário para a escola superior de saúde do 
instituto politecnico de setubal.

Tabela 12 - Distribuição dos estudantes matriculados por origem socioeconómica/escolaridade dos pais (do pai e da mãe)

Escolaridade dos pais 2012/2013 % 2011/2012 %

Sem nível de escolaridade 1 1,1% 0 0,0%

Básico 1 12 13,0% 10 9,1%

Básico 2 12 13,0% 17 15,5%

Básico 3 16 17,4% 16 14,6%

Secundário 20 21,7% 22 20,0%

Superior 15 16,3% 32 29,1%

Desconhecido 4 4,4% 13 11,8%

Sem Informação 12 13,0% 0 0,0%

Total 92 100,0% 110 100,0%

CT12 - Comentário à tabela 12

 A análise da Tabela 12 é algo dificil, pois a maior percentagem de estudantes refere a escolaridade dos seus pais como desconhecida, o que não nos permite interpretar os restantes dados. Ainda ssim, podemos perceber que entre pais com o 
ensino secundário, talvez incompleto, está uma fatia considerável dos nossos estudantes.

Tabela 13 - Distribuição dos estudantes matriculados por origem socioeconómica/situação profissional dos pais (do pai e da mãe)

Situação Profissional dos pais 2012/2013 % 2011/2012 %

Reformados 6 6,5% 8 7,3%

Empregados 67 72,8% 67 60,9%

Desconhecido 4 4,3% 12 10,9%

Desempregados 2 2,2% 12 10,9%

Outros 3 3,3% 11 10,0%
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Sem Informação 10 10,9% 0 0,0%

Total 92 100,0% 110 100,0%

CT13 - Comentário à tabela 13

 Esta tabela sugere-nos a situação profissional dos pais dos estudantes matriculados no curso. Tanto em 2011-12 como em 2012-13 cerca de 60% dos pais estava empregado, e entre 3 e 7% estavam reformados. No entanto entre as categorias 
de "desconhecido", "outros" e "sem informação", ainda cai um fatia considerável que não nos permite relfectir nem tirar quaisquer elações, excepto de alguma instabilidade, com as consequencias respetivas na aprendizagem dos estudantes.

Parte B3 - Estudantes inscritos

a) Distribuição dos estudantes inscritos por ano curricular

Tabela 14 - Distribuição dos estudantes inscritos por ano curricular

Ano Curricular 2012/2013 % 2011/2012 % 2010/2011 % 2009/2010 % 2008/2009 %

1º Ano 49 27,2% 50 26,5% 52 27,4% 49 27,2% 49 35,0%

2º Ano 45 25,0% 48 25,4% 43 22,6% 42 23,3% 48 34,3%

3º Ano 46 25,6% 42 22,2% 37 19,5% 48 26,7% 42 30,0%

4º Ano 40 22,2% 49 25,9% 58 30,5% 41 22,8% 1 0,7%

Total 180 100,0% 189 100,0% 190 100,0% 180 100,0% 140 100,0%

CT14 - Comentário à tabela 14

 Nos últimos 4 anos o numero total de estudantes inscritos tem variado entre os 180 e os 190. A percentagem inscrita em cada ano curricular tem também apresentado alguma estabilidade (pequenas oscilações), sendo que há ligeiramente mais 
estudantes inscritos no 1º ano, quando comparados com os anos subsequentes. Efectivamente o 1º ano é o ano em que há uma taxa de sucesso escolar ligeiramente inferior, pelo que aumenta o numero de estudantes inscritos. É ainda de referir 
que o Regulamento Académico da ESS impõe um minimo de 40 ECTS realizados com sucesso, para que possa haver um inscrição no ano subsequente.

b) Distribuição dos estudantes inscritos por género

c) Distribuição dos estudantes inscritos por faixa etária

Tabela 15 - Distribuição dos estudantes inscritos por faixa etária

Faixas etárias 2012/2013 % 2011/2012 % 2010/2011 % 2009/2010 % 2008/2009 %

Até 20 anos 31 17,2% 31 16,4% 33 17,4% 28 15,6% 28 20,0%

Dos 21 aos 23 anos 122 67,8% 117 61,9% 112 58,9% 116 64,4% 88 62,9%

Dos 24 aos 27 anos 12 6,7% 15 7,9% 15 7,9% 15 8,3% 12 8,6%

Dos 28 aos 35 anos 10 5,6% 18 9,5% 17 8,9% 16 8,9% 9 6,4%

Dos 36 aos 40 anos 5 2,8% 6 3,2% 6 3,2% 3 1,7% 1 0,7%

Mais de 40 anos 0 0,0% 2 1,1% 7 3,7% 2 1,1% 1 0,7%

Informação incorreta ou inexistente 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 1,0%

Total 180 100,0% 189 100,0% 190 100,0% 180 100,0% 140 100,0%

CT15 - Comentário à tabela 15

 Esta tabela apresenta dados muito semelhantes aos da tabela 11, em que mais de 80% dos estudantes inscritos têm menos que 23 anos. Sendo que têm sido abertas poucas vagas para outros contingentes de acesso, a maioria dos estudantes 
que ingressam pelo Concurso Nacional de Acesso, fazem-no imediatamente após a conclusão do ensino secundário.

d) Estudantes com Estatuto Trabalhador Estudante (ETE)

Tabela 16 - Estudantes com Estatuto de Trabalhador Estudante

Estudantes com ETE 2012/2013 % 2011/2012 % 2010/2011 % 2009/2010 % 2008/2009 %

Estudantes com ETE/Estudantes inscritos 13 7,0% 25 13,0% 27 14,0% 6 3,0% 1 1,0%

CT16 - Comentário à tabela 16

 No ano lectivo 2012-13, apenas 7% dos estudantes tinham o estatuto de trabalhador estudante, sendo este valor quase metade dos anos anteriores. Este valor, deve no entanot ter em conta que nem todos os estudantes que trabalham podem 
pedir o respetivo estatuto. Estes constrangimentos são impostos por relações laborais precárias e instáveis, resultantes da situação social e económica do país e das empresas. A percepção é de que possivelmente haverá mais estudantes a 
trabalhar que não tiveram a possibilidade de solictar o estauto de trabalhador estudante.
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Parte B4 - Mobilidade e Internacionalização

 Esta secção do Relatório foca-se na capacidade de promover oportunidades de mobilidade internacional (incoming e outgoing) assim como na participação em outros projetos internacionais, em que a ESS/IPS e o Departamento de Fisioterapia são 
parceiros.

B4.1 - Mobilidade

Tabela 17 - Informação relativa a mobilidade dos estudantes

Mobilidade 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009

Estudantes em mobilidade incoming (1) 15 7 6 0 0

Estudantes em mobilidade outgoing (1) 5 1 2 1 0

Graduados com Mobilidade 0 2 1 0 0

Estudantes incoming/Estudantes inscritos 8,3% 3,7% 3,2% 0,0% 0,0%

Estudantes outgoing/Estudantes inscritos 2,8% 0,5% 1,1% 0,6% 0,0%

Observações (1) Conceito de estudante em mobilidade incoming por curso (Ver Glossário IPS)

CT17 - Comentário à tabela 17

B4.2 - Internacionalização

 A internacionalização é uma das prioridades do curso de Fisioterapia. Neste âmbito e em termos de acordos bilaterais, do programa Erasmus temos: 

Hogeskolen i Bergen - Bergen University College - Noruega

Siauliu Kolegiia - Siauliai College - Lituania

Hogeschool Zuyd - Maastrich, Holanda

Hanzehogeschool - Hanze University Collge - Groningen, Holanda

Metropol University Collge - Copenhaga, Dinamarca

University College Sjealand - Naestved, Dinamarca

Universita' Degli Studi di Milano - Milão, Italia

Universidad de Salamanca - Salamanca, Espanha

CEU San Pablo - Madrid, Espanha

Tabela 18 - Informação relativa à internacionalização de estudantes e docentes

Internacionalização 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009

Estudantes Estrangeiros 4 3 5 4 2

Docentes Estrangeiros - - - - -

Graduados Estrangeiros 0 0 3 1 0

CT18 - Comentário à tabela 18

 A capacidade para atrair estudantes estrageiros no curso é limitada - os estudantes em mobilidade têm vindo a aumentar nos últimos anos demonstrando o crescente reconhecimento internacional junto dos parceiros, mas a capacidade para atrair 
estudantes de outros países para realizar todo o ciclo de formação connosco exige a possibilidade de leccionar todo o curso em inglês, além do português, e/ou em alternativa a capacidade de divulgar o curso noutros países de 
expressãoportuguesa de forma mais eficaz.

B4.3 - Parcerias internacionais

O Curso de Licenciatura em Fisioterapia tem desenvolvido as suas parcerias internacionais que se traduzem em oportunidades de internacionalização, tanto para os sesu estudantes como para os docentes. Nomeadamente:

1) COHEHRE (Consortium of Institutes of Higher Education in Health and Rehabilitation In Europe) - é uma plataforma de intercâmbio de diferentes escolas de saúde europeias que tem possibilitado a estudantes e docentes a frequência 

de cursos e conferências, e a leccionação de temas específicos (docentes).

Nos anos letivo 2011-12 e 2012-13 houve participação ativa nas seguintes iniciativas:

- “International Course in Health Care Issues - Health in a Changing world for 2020”, Gent, Bélgica;

- “International Course on Chronic and End-of-life care”, Gent, Bélgica;
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- “International Course on on Health Care Issues - Community Mental Health”, Nijmegan, Holanda;

- “International Course on Health Care Issues – Enabling Client Responsibility", em Setúbal

- “International Course on on Health Care Issues - Active Ageing”, Rotterdam, Holanda;

- “COHEHRE Annual Conference 2012 - Aalborg

- COHEHRE Annual Conference - Kuopio, Finlandia

Em 2011-12 cerca de 10 estudantes participaram nestes cursos e em 2012-13 um total de 14 estudantes (turma de 35 estudantes) puderem ter uma experiência internacional, intensiva, 
de curta duração e a um preço acessivel.

2) European Network of Physiotherapy in Higher Education (ENPHE), sendo que o curso mantém-se membro da ENPHE. Esta organização reúne instituições de 30 países europeus que ministram cursos de Fisioterapia e se 

encontram regularmente em duas conferências por ano, onde se abordam diferentes tópicos de natureza educativa.

3) Projecto LeoCare: “Improved training modules and new opportunities for care workers”enquadrado no programa Leonardo da Vinci. As instituições parceiras são Tallinn Health Care College (Coordenação do projecto), a ESS-IPS, pro 

mente OÖ e Ozara Slovenija Nacionalno združenje za kakovost življenja envolvendo 4 países: Estónia, Portugal, Áustria e Eslovénia.

PARTE C - CARACTERIZAÇÃO DAS ABORDAGENS PEDAGÓGICAS

No Plano de Estudos atual da licenciatura em Fisioterapia foi decidido implementar a aprendizagem baseada em casos como estratégia educativa dominante. A aprendizagem baseada em casos é definida como 
uma metodologia de ensino/ aprendizagem na qual os casos constituem a estrutura da aprendizagem do estudante, facilitando a aquisição do conhecimento por atribuição de sentido e construção de significados 
aos conteúdos subjacentes a cada caso.

Pode considerar-se como sendo uma aprendizagem resultante de um processo de análise, interpretação e compreensão de casos, estimulando as capacidades cognitivas/ intelectuais, inter-pessoais, profissionais e 
psico-motoras do estudante.

A aprendizagem baseada em casos promove:

- um papel activo no processo de aprendizagem por parte do estudante, que está demonstrado ser mais efectivo no desenvolvimento de conhecimento, sua compreensão e contextualização em diferentes situações, 

que as metodologias mais passivas;

- o desenvolvimento da capacidade de identificação e reconhecimento de problemas/ situações, de compreensão e interpretação dos dados disponíveis, de compreensão e reconhecimento de assunções e 
inferências (vs factos), e de construção de julgamentos sustentados e respectiva argumentação e defesa;

- o desenvolvimento de competências como o trabalho em equipa, a gestão do tempo, a capacidade de comunicar efectivamente acerca das suas ideias e assunções e de ouvir as dos outros, de compreender e 
avaliar as suas relações interpessoais;

- a iniciativa, criatividade, a capacidade para resolver problemas inesperados e de lidar com ambiguidades, a incerteza e dilemas profissionais, considerando as respectivas tomadas de decisões e suas 
consequências;

- uma prática reflexiva, proporcionando a oportunidade aos estudantes para pensarem e actuarem, e reflectirem criticamente acerca desse seu processo,

sendo todas estas competências essenciais para a sua prática futura, na sua relação com os pares, outros profissionais, utentes, familiares e/ ou cuidadores e para o seu desenvolvimento profissional contínuo 
autónomo e sustentado.

Como foi já referido esta estratégia decorre desde o primeiro semestre até ao 5º semestre em duas Unidades Curriculares (Fisioterapia Teoria e Prática e Estudos de Caso). O último semestre do curso é muito 
focado no desenvolvimento do conhecimento e preparação para a entrada no mercado de trabalho.

As mudanças realizadas centram-se no tipo de actividades que são realizadas pelos estudantes durante o processo de aprendizagem e demonstração de competências (avaliação).

No plano de estudos anterior a aprendizagem dos estudantes estava estruturada pelos conteúdos das diferentes unidades curriculares enquanto que as actividades desenvolvidas no novo plano de estudos são 
planeadas com base em tarefas e contextos profissionais, progressivamente mais complexos.

Dada a natureza diversificada das competências e dos contextos nas quais as competências têm que ser demonstradas, as estratégias de avaliação são diversificadas. Por exemplo, (a lista não é exaustiva):
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- A avaliação do conhecimento factual é efectuada através de testes teóricos, desenhados com questões de escolha múltipla ou questões de resposta curta.  Algumas destas questões podem ser utilizadas para 
avaliar também aspectos relativos à interpretação e síntese. Questões de desenvolvimento podem ser utilizadas para avaliar a compreensão de princípios chave uma vez que exames escritos baseados na 
resolução de problemas podem avaliar a integração do conhecimento e as capacidades de resolução de problemas de forma efectiva.

 - Nas situações em que as capacidades técnicas e psicomotoras são importantes para uma dada competência, as avaliações práticas são o meio utilizado. Esta forma de avaliação avalia também outras 
competências como seja o conhecimento e compreensão, a capacidade de avaliação, a comunicação e o comportamento profissional. Os exames orais estruturados são utilizados para avaliar adicionalmente as 
capacidades de comunicação e relação interpessoal e a de responder de forma rápida a questões inesperadas.

 - Nas situações em que se avaliam competências de interpretação, síntese, avaliação, tomada de decisão, capacidade crítica e reflexiva são utilizados trabalhos temáticos, relatórios clínicos ou de investigação, 
ensaios e portefólios de aprendizagem.

 - O exame da documentação relativa ao registo dos utentes é utilizado para avaliar a documentação e registo do estudante acerca dos utentes, mas também de competências tais como a gestão de prioridades, 

monitorização da progressão dos utentes e processo de comunicação. 

 - A observação directa no local de prática clínica é a estratégia utilizada para avaliar a integração de competências em contexto profissional.

A avaliação em grupo é realizada também em função dos princípios que regem o actual plano de estudos. A estrutura de aprendizagem colaborativa (p.e. em contexto de tarefas profissionais e de prática reflexiva) e 
não necessariamente na sua avaliação, passam a ser o foco principal desta estratégia de aprendizagem.

Para todas as competências avaliadas, o estudante deverá demonstrar individualmente o seu desempenho. 

PARTE D - ANÁLISE GLOBAL DOS RESULTADOS

Parte D1 - Resultados Académicos

a) Indicadores de sucesso global por ano letivo e por UC/Módulo

Tabela 19 - Número de inscrições e taxas de sucesso escolar das UC que integram o 1º Ano do Plano de Estudos

Código da 

Unidade 

Curricular

Unidade 

Curricular

Área 

Científica

2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009

Inscrições Av/In Ap/In Ap/Av Inscrições Av/In Ap/In Ap/Av Inscrições Av/In Ap/In Ap/Av Inscrições Av/In Ap/In Ap/Av Inscrições Av/In Ap/In Ap/Av

LICFT001
Anatomo-

Fisiologia I

Ciências 

Biomédicas
43 95,3% 86,0% 90,2% 46 100,0% 95,7% 95,7% 44 100,0% 90,9% 90,9% 43 100,0% 88,4% 88,4% 48 100,0% 89,6% 89,6%

LICFT008
Anatomo-

Fisiologia II

Ciências 

Biomédicas
55 100,0% 65,5% 65,5% 54 100,0% 74,1% 74,1% 59 100,0% 78,0% 78,0% 54 90,7% 57,4% 63,3% 49 100,0% 65,3% 65,3%

LICFT010
Comunicação em 

Saúde

Ciências 

Sociais e 

Humanas

47 91,5% 85,1% 93,0% 47 97,9% 87,2% 89,1% 48 93,8% 93,8% 100,0% 47 97,9% 76,6% 78,3% 50 88,0% 82,0% 93,2%

LICFT015
Desenvolvimento 

Profissional I
Fisioterapia 45 88,9% 88,9% 100,0% 49 91,8% 91,8% 100,0% 49 98,0% 91,8% 93,8% 48 100,0% 79,2% 79,2% 50 100,0% 82,0% 82,0%

LICFT014
Educação Clínica 

I
Fisioterapia 45 95,6% 88,9% 93,0% 48 97,9% 91,7% 93,6% 52 88,5% 80,8% 91,3% 49 81,6% 67,3% 82,5% 53 98,1% 81,1% 82,7%

LICFT002 Epidemiologia
Ciências 

Biomédicas
44 95,5% 84,1% 88,1% 45 95,6% 93,3% 97,7% 43 97,7% 97,7% 100,0% 47 89,4% 89,4% 100,0% 96 95,8% 90,6% 94,6%

LICFT005

Estudos 

Movimento 

Humano I

Fisioterapia 50 92,0% 78,0% 84,8% 51 90,2% 78,4% 87,0% 51 92,2% 84,3% 91,5% 48 87,5% 70,8% 81,0% 51 100,0% 80,4% 80,4%

LICFT009

Estudos 

Movimento 

Humano II

Fisioterapia 51 90,2% 74,5% 82,6% 61 91,8% 78,7% 85,7% 58 91,4% 67,2% 73,6% 57 96,5% 61,4% 63,6% 54 100,0% 64,8% 64,8%

LICFT006
Fisioterapia - 

Teoria e Prática I
Fisioterapia 45 93,3% 84,4% 90,5% 50 96,0% 94,0% 97,9% 52 94,2% 90,4% 95,9% 47 91,5% 68,1% 74,4% 49 100,0% 83,7% 83,7%

LICFT013

Fisioterapia - 

Teoria e Prática 

II

Fisioterapia 49 75,5% 73,5% 97,3% 51 94,1% 80,4% 85,4% 53 98,1% 88,7% 90,4% 51 88,2% 68,6% 77,8% 50 100,0% 76,0% 76,0%
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LICFT007 História da 

Fisioterapia

Fisioterapia 43 95,3% 95,3% 100,0% 49 95,9% 95,9% 100,0% 45 100,0% 97,8% 97,8% 45 93,3% 91,1% 97,6% 50 100,0% 90,0% 90,0%

LICFT012

Instrumentos de 

Medida em 

Fisioterapia

Fisioterapia 50 74,0% 74,0% 100,0% 56 89,3% 82,1% 92,0% 62 87,1% 80,6% 92,6% 52 100,0% 50,0% 50,0% 51 100,0% 70,6% 70,6%

LICFT011
Mobilidade e 

Função
Fisioterapia 46 91,3% 84,8% 92,9% 48 93,8% 87,5% 93,3% 46 93,5% 93,5% 100,0% 47 93,6% 85,1% 90,9% 51 100,0% 84,3% 84,3%

LICFT003
Psicologia do 

Desenvolvimento

Ciências 

Sociais e 

Humanas

49 85,7% 83,7% 97,6% 49 91,8% 87,8% 95,6% 52 96,2% 92,3% 96,0% 48 85,4% 68,8% 80,5% 50 100,0% 82,0% 82,0%

LICFT004
Psicossociologia 

da Saúde

Ciências 

Sociais e 

Humanas

44 93,2% 90,9% 97,6% 47 93,6% 91,5% 97,7% 43 100,0% 97,7% 97,7% 46 93,5% 93,5% 100,0% 48 100,0% 87,5% 87,5%

1º ano 706 90,4% 82,0% 90,8% 751 94,5% 87,0% 92,0% 757 95,1% 87,6% 92,1% 729 92,6% 73,7% 79,6% 800 98,6% 81,1% 82,3%

CT19 - Comentário à tabela 19

 As taxas de sucesso do 1º ano, tal como dos outros anos curriculares são francamente boas, consistentemente acima dos 90%. A ESS tem implmentado um sistema d emelhoria continua em que as UC com sucesso escolar abaixo dos 75% são 
identificadas e sujeitas a uma análise mais profunda, tanto pelos docentes, como pelos estudantes, sendo reunida a comissão de cursos e estudadas propostas de melhoria.

No 1º ano há, como mencionado acima, taxas de sucesso ligeiramente mais baixas do que em anos posteriores, no entanto, e por causa do sistema implementaod, todas as situações são detectadas e há um acompanhamento da implementação 
das propostas de melhoria.

Em 2011-12, as UC do 1º ano nestas circunstancias foram Estudos do Movimento Humano I, e em 2012-13 foram Epidemiologia, Estudos do Movimento Humano II e Anatomo-Fisiologia II. Todos os planos elaborados foram implementados e 
monitorizados. Como se vê as UC identificadas num ano são diferentes dos anos posteriores. Sobre este processo recomenda-se a leitura do Relatório Respetico do Conselho Pedagógico da ESS-IPS.

Tabela 20 - Número de inscrições e taxas de sucesso escolar das UC que integram o 2º Ano do Plano de Estudos

Código da 

Unidade 

Curricular

Unidade 

Curricular

Área 

Científica

2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009

Inscrições Av/In Ap/In Ap/Av Inscrições Av/In Ap/In Ap/Av Inscrições Av/In Ap/In Ap/Av Inscrições Av/In Ap/In Ap/Av Inscrições Av/In Ap/In Ap/Av

LICFT023
Desenvolvimento 

Profissional II
Fisioterapia 38 97,4% 97,4% 100,0% 44 97,7% 97,7% 100,0% 37 100,0% 100,0% 100,0% 42 100,0% 90,5% 90,5% 47 93,6% 93,6% 100,0%

LICFT031
Desenvolvimento 

Profissional III
Fisioterapia 38 97,4% 97,4% 100,0% 46 95,7% 95,7% 100,0% 38 97,4% 97,4% 100,0% 43 100,0% 86,0% 86,0% 47 95,7% 93,6% 97,8%

LICFT030
Educação Clínica 

II
Fisioterapia 46 100,0% 95,7% 95,7% 49 100,0% 93,9% 93,9% 43 90,7% 79,1% 87,2% 49 100,0% 77,6% 77,6% 51 92,2% 90,2% 97,9%

LICFT026
Educação para a 

Saúde

Ciências 

Sociais e 

Humanas

40 95,0% 95,0% 100,0% 45 93,3% 93,3% 100,0% 35 100,0% 97,1% 97,1% 43 100,0% 93,0% 93,0% 83 95,2% 94,0% 98,7%

LICFT022

Fisioterapia - 

Teoria e Prática 

III

Fisioterapia 44 93,2% 93,2% 100,0% 52 98,1% 82,7% 84,3% 43 93,0% 81,4% 87,5% 42 97,6% 73,8% 75,6% 47 93,6% 93,6% 100,0%

LICFT029

Fisioterapia - 

Teoria e Prática 

IV

Fisioterapia 42 97,6% 90,5% 92,7% 51 90,2% 84,3% 93,5% 42 88,1% 85,7% 97,3% 46 97,8% 78,3% 80,0% 50 90,0% 86,0% 95,6%

LICFT019

Fisioterapia 

Condições 

Cárdio-

Respiratórias

Fisioterapia 42 97,6% 90,5% 92,7% 50 98,0% 92,0% 93,9% 38 86,8% 81,6% 93,9% 42 100,0% 88,1% 88,1% 47 95,7% 95,7% 100,0%

LICFT018

Fisioterapia 

Condições de 

Ortopedia e 

Traumatologia

Fisioterapia 41 100,0% 92,7% 92,7% 45 100,0% 95,6% 95,6% 37 100,0% 94,6% 94,6% 42 100,0% 88,1% 88,1% 48 95,8% 95,8% 100,0%

LICFT021 Fisioterapia 43 95,3% 86,0% 90,2% 47 95,7% 91,5% 95,6% 43 100,0% 90,7% 90,7% 43 100,0% 74,4% 74,4% 48 93,8% 93,8% 100,0%
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Fisioterapia 

Condições 

Músculo-

Esqueléticas I

LICFT027

Fisioterapia 

Condições 

Músculo-

Esqueléticas II

Fisioterapia 42 92,9% 88,1% 94,9% 50 92,0% 90,0% 97,8% 42 90,5% 85,7% 94,7% 43 90,7% 74,4% 82,1% 47 93,6% 93,6% 100,0%

LICFT028

Fisioterapia 

Condições 

Neurológicas I

Fisioterapia 38 97,4% 97,4% 100,0% 44 100,0% 97,7% 97,7% 35 100,0% 100,0% 100,0% 42 97,6% 95,2% 97,6% 47 95,7% 95,7% 100,0%

LICFT025
Geriatria e 

Gerontologia

Ciências 

Sociais e 

Humanas

41 100,0% 92,7% 92,7% 53 100,0% 92,5% 92,5% 43 97,7% 83,7% 85,7% 44 95,5% 75,0% 78,6% 47 93,6% 91,5% 97,7%

LICFT024 Neurologia
Ciências 

Biomédicas
38 97,4% 97,4% 100,0% 44 100,0% 97,7% 97,7% 36 100,0% 100,0% 100,0% 42 100,0% 90,5% 90,5% 47 95,7% 95,7% 100,0%

LICFT016
Ortopedia e 

Reumatologia

Ciências 

Biomédicas
42 100,0% 100,0% 100,0% 44 100,0% 97,7% 97,7% 34 100,0% 100,0% 100,0% 43 95,3% 95,3% 100,0% 49 91,8% 91,8% 100,0%

LICFT017
Patologia Cárdio-

Respiratória

Ciências 

Biomédicas
39 100,0% 97,4% 97,4% 48 97,9% 97,9% 100,0% 45 97,8% 88,9% 90,9% 45 97,8% 71,1% 72,7% 47 91,5% 89,4% 97,7%

LICFT020
Prática Baseada 

na Evidência
Fisioterapia 40 97,5% 85,0% 87,2% 50 96,0% 96,0% 100,0% 52 98,1% 94,2% 96,1% 42 100,0% 81,0% 81,0% 46 95,7% 95,7% 100,0%

2º ano 654 97,4% 93,4% 95,9% 762 97,1% 93,3% 96,1% 643 96,1% 90,8% 94,5% 693 98,3% 83,1% 84,6% 798 94,0% 93,1% 99,1%

CT20 - Comentário à tabela 20

 As taxas de sucesso do 2º ano da licenciatura são bastante boas, sendo que todos os indices avaliados se colocam acima dos 80%. Nos 2 últimos anos lectivos, nenhuma das unidades curriculares do 2º ano foi identificada no sistema de melhoria 
continua, por ter tido taxas de sucesso abaixo dos 75% (critérios establecido na ESS como minimo aceitável).

Tabela 21 - Número de inscrições e taxas de sucesso escolar das UC que integram o 3º Ano do Plano de Estudos

Código da 

Unidade 

Curricular

Unidade 

Curricular

Área 

Científica

2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009

Inscrições Av/In Ap/In Ap/Av Inscrições Av/In Ap/In Ap/Av Inscrições Av/In Ap/In Ap/Av Inscrições Av/In Ap/In Ap/Av Inscrições Av/In Ap/In Ap/Av

LICFT038
Desenvolvimento 

Profissional IV
Fisioterapia 45 97,8% 91,1% 93,2% 45 91,1% 88,9% 97,6% 38 97,4% 84,2% 86,5% 48 93,8% 89,6% 95,6% 37 97,3% 91,9% 94,4%

LICFT045
Desenvolvimento 

Profissional V
Fisioterapia 43 100,0% 95,3% 95,3% 44 95,5% 93,2% 97,6% 35 94,3% 88,6% 93,9% 47 97,9% 93,6% 95,7% 39 97,4% 89,7% 92,1%

LICFT037
Educação Clínica 

III
Fisioterapia 46 97,8% 97,8% 100,0% 44 100,0% 93,2% 93,2% 41 95,1% 90,2% 94,9% 44 93,2% 81,8% 87,8% 41 92,7% 90,2% 97,4%

LICFT044
Educação Clínica 

IV
Fisioterapia 54 94,4% 92,6% 98,0% 41 97,6% 92,7% 95,0% 46 89,1% 89,1% 100,0% 53 90,6% 84,9% 93,8% 42 85,7% 78,6% 91,7%

LICFT040 Estatística I
Investigação 

e Estatística
50 90,0% 80,0% 88,9% 44 84,1% 75,0% 89,2% 44 88,6% 79,5% 89,7% 50 92,0% 84,0% 91,3% 4 0,0% 0,0% 0,0%

LICFT036
Estudos Caso 

Fisioterapia I
Fisioterapia 44 100,0% 97,7% 97,7% 48 93,8% 89,6% 95,6% 40 90,0% 77,5% 86,1% 48 95,8% 85,4% 89,1% 38 97,4% 89,5% 91,9%

LICFT043
Estudos Caso 

Fisioterapia II
Fisioterapia 47 100,0% 89,4% 89,4% 43 95,3% 86,0% 90,2% 37 89,2% 89,2% 100,0% 50 92,0% 90,0% 97,8% 41 92,7% 85,4% 92,1%

LICFT034

Fisioterapia 

Condições 

Músculo-

Esqueléticas III

Fisioterapia 45 95,6% 95,6% 100,0% 41 92,7% 92,7% 100,0% 34 97,1% 94,1% 97,0% 46 100,0% 97,8% 97,8% 39 100,0% 94,9% 94,9%

LICFT032 Fisioterapia 43 100,0% 100,0% 100,0% 41 97,6% 95,1% 97,5% 34 97,1% 94,1% 97,0% 45 100,0% 97,8% 97,8% 36 100,0% 94,4% 94,4%
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Fisioterapia 

Condições 

Neurológicas II

LICFT033

Fisioterapia 

Condições 

Pediátricas

Fisioterapia 51 98,0% 98,0% 100,0% 43 95,3% 81,4% 85,4% 36 97,2% 91,7% 94,3% 46 95,7% 93,5% 97,7% 37 97,3% 94,6% 97,2%

LICFT035

Fisioterapia na 

Promoção e 

Protecção da 

Saúde I

Fisioterapia 45 97,8% 97,8% 100,0% 42 95,2% 95,2% 100,0% 33 97,0% 93,9% 96,9% 44 100,0% 100,0% 100,0% 35 100,0% 100,0% 100,0%

LICFT042

Fisioterapia na 

Promoção e 

Protecção da 

Saúde II

Fisioterapia 46 100,0% 97,8% 97,8% 40 97,5% 90,0% 92,3% 33 97,0% 97,0% 100,0% 47 97,9% 97,9% 100,0% 37 97,3% 89,2% 91,7%

LICFT041
Meios Físicos e 

Terapêuticos
Fisioterapia 40 100,0% 100,0% 100,0% 41 95,1% 95,1% 100,0% 33 93,9% 93,9% 100,0% 78 59,0% 59,0% 100,0% 35 0,0% 0,0% 0,0%

LICFT039
Metodologia da 

Investigação

Investigação 

e Estatística
44 100,0% 100,0% 100,0% 41 97,6% 92,7% 95,0% 47 97,9% 97,9% 100,0% 48 95,8% 93,8% 97,8% 3 0,0% 0,0% 0,0%

3º ano 643 97,8% 95,0% 97,1% 598 94,8% 90,0% 94,9% 531 94,2% 89,8% 95,4% 694 91,5% 87,8% 95,9% 464 87,3% 82,3% 94,3%

CT21 - Comentário à tabela 21

 Analisando esta tabela podemos verificar que os diversos indicies das taxas de sucesso se colocam todos acima dos 90% nos dois últimos anos lectivos, sendo que também, nenhuma unidade curricular é identificada no sistema de melhoria 
continua com problemas de sucesso.

Tabela 22 - Número de inscrições e taxas de sucesso escolar das UC que integram o 4º Ano do Plano de Estudos

Código da 

Unidade 

Curricular

Unidade 

Curricular

Área 

Científica

2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009

Inscrições Av/In Ap/In Ap/Av Inscrições Av/In Ap/In Ap/Av Inscrições Av/In Ap/In Ap/Av Inscrições Av/In Ap/In Ap/Av Inscrições Av/In Ap/In Ap/Av

LICFT051
Desenvolvimento 

Profissional VI
Fisioterapia 39 97,4% 94,9% 97,4% 36 94,4% 88,9% 94,1% 45 97,8% 97,8% 100,0% 37 100,0% 91,9% 91,9% - - - -

LICFT050
Educação Clínica 

V
Fisioterapia 39 97,4% 92,3% 94,7% 38 97,4% 94,7% 97,3% 51 100,0% 98,0% 98,0% 37 94,6% 94,6% 100,0% - - - -

LICFT056
Educação Clínica 

VI
Fisioterapia 39 94,9% 94,9% 100,0% 36 94,4% 91,7% 97,1% 45 95,6% 95,6% 100,0% 37 100,0% 94,6% 94,6% - - - -

LICFT053 Estatística II
Investigação 

e Estatística
38 94,7% 89,5% 94,4% 43 90,7% 90,7% 100,0% 57 96,5% 96,5% 100,0% 38 100,0% 92,1% 92,1% - - - -

LICFT049
Estudos Caso 

Fisioterapia III
Fisioterapia 37 100,0% 97,3% 97,3% 36 97,2% 97,2% 100,0% 45 100,0% 97,8% 97,8% 38 100,0% 92,1% 92,1% - - - -

LICFT052 Gestão Saúde

Ciências 

Sociais e 

Humanas

37 97,3% 97,3% 100,0% 38 97,4% 97,4% 100,0% 55 100,0% 100,0% 100,0% 38 97,4% 97,4% 100,0% - - - -

LICFT048 Opção I

Fisioterapia / 

Ciências 

Sociais e 

Humanas / 

Investigação 

e Estatística

39 97,4% 97,4% 100,0% 34 100,0% 94,1% 94,1% 45 100,0% 97,8% 97,8% 37 100,0% 94,6% 94,6% - - - -

LICFT055 Opção II

Fisioterapia / 

Investigação 

e Estatística / 

Ciências de 

Linguagem

36 100,0% 100,0% 100,0% 35 97,1% 97,1% 100,0% 44 100,0% 100,0% 100,0% 37 100,0% 100,0% 100,0% - - - -
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LICFT046

Psicossociologia 

das 

Organizações

Ciências 

Sociais e 

Humanas

38 100,0% 97,4% 97,4% 40 95,0% 95,0% 100,0% 55 98,2% 98,2% 100,0% 38 97,4% 100,0% 102,7% - - - -

LICFT047
Trabalho de 

Projecto I
Fisioterapia 39 97,4% 97,4% 100,0% 42 95,2% 95,2% 100,0% 56 98,2% 96,4% 98,2% 37 100,0% 94,6% 94,6% - - - -

LICFT054
Trabalho de 

Projecto II
Fisioterapia 40 92,5% 90,0% 97,3% 47 91,5% 87,2% 95,3% 57 93,0% 91,2% 98,1% 37 100,0% 94,6% 94,6% - - - -

4º ano 421 97,1% 95,2% 98,0% 425 95,3% 93,4% 98,0% 555 98,0% 97,1% 99,1% 411 99,0% 95,1% 96,1% 0 0,0% 0,0% 0,0%

CT22 - Comentário à tabela 22

 O sucesso escolar no 2º, 3º e 4º ano da licenciatura em fisioterapia tem vindo a aumentar nos últimos anos. Esta melhoria pode ficar a dever-se tanto à nova estratégia de ensino aprendizagem implementada no novo plano de estudos, como ao 
sistema de monitorização da qualidade que tem sido implementado.

Tabela 23 - Número de inscrições e taxas de sucesso escolar das UC que integram o Plano de Estudos (global)

2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009

Inscrições Av/In Ap/In Ap/Av Inscrições Av/In Ap/In Ap/Av Inscrições Av/In Ap/In Ap/Av Inscrições Av/In Ap/In Ap/Av Inscrições Av/In Ap/In Ap/Av

Global 2424 95,4% 90,8% 95,2% 2536 95,5% 90,7% 94,9% 2486 95,8% 91,0% 95,0% 2527 94,9% 83,6% 88,1% 2062 94,3% 86,0% 91,3%

CT23 - Comentário à tabela 23

b) Retenções e abandono escolar

Tabela 24 - Retenção e abandono escolar

Retenção e abandono escolar 2012/2013 % 2011/2012 % 2010/2011 % 2009/2010 % 2008/2009 %

Retenção no 1º Ano 4 8,0% 3 5,8% 7 14,3% 2 4,1% 3 6,3%

Abandono Escolar 13 7,2% 13 6,9% 8 4,2% 10 5,6% 8 3,8%

CT24 - Comentário à tabela 24

Número de Admitido (CNA)

Outros - - -

CNA - Concurso Nacional de Acesso

c) Indicadores de eficácia global

Tabela 25 - Tabela de indicadores de eficácia global

Indicadores 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009

Total de Graduados 35 42 51 35 0

Graduados em < N anos/Total de Graduados (1) 2,9% - 1 19,0% - 8 13,7% - 7 0,0% - 0 0,0% - 0

Graduados em N anos/Total de Graduados 88,6% - 31 66,7% - 28 84,3% - 43 91,4% - 32 0,0% - 0

Graduados em N + 1anos/Total de Graduados 8,6% - 3 2,4% - 1 0,0% - 0 2,9% - 1 0,0% - 0

Graduados em N + 2anos/Total de Graduados 0,0% - 0 2,4% - 1 0,0% - 0 0,0% - 0 0,0% - 0

Graduados em > N + 2anos/Total de Graduados 0,0% - 0 9,5% - 4 0,0% - 0 5,7% - 2 0,0% - 0

N.º médio de inscrições dos Graduados 4 4 4 4 0

Graduados/Estudantes matriculados 76,1% 76,4% 87,9% 76,1% 0,0%

Nota Média Final dos Diplomados 15 15 15 15 0

(1) Estudantes que concluiram o curso em menos de N anos, derivado de processos de equivalência. 

CT25 - Comentário à tabela 25
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 A Tabela 25 sugere valores de Efciácia Global, nomeadamente o número de estudantes graduados. Como se observa, em média os estudantes que entram neste curso precisam de 4 inscrições para o fazer, e têm terminado consistentemente com 
uma média final de 15 valores nos últimos 5 anos. Há uma percentagem residual que precisa de mais 1 ou 2 anos para o fazer, mas tal percentagem está a diminuir, sugerindo que as estratégias que estão a ser utilizadas para monitorização da 
qualidade educativa e promoção do sucesso estão a ser eficazes.

Parte D2 - Outros indicadores relevantes

Parte D3 - Perceções sobre o processo de Ensino/Aprendizagem

 A ESS e por consequência a licenciatura em Fisioterapia, têm um Sistema de Melhoria Continua, gerido pela Unidade de Melhoria Continua, em articulação com o Conselho Pedagógico e as coordenações de curso. Este sistema inclui a definição de 
critérios para que se considere uma unidade curricular "problema", que incluem a percepção do estudante (classificação menor que 3,5 numa escala de 6), assim como o sucesso académico (taxa de sucesso menor que 75%).

São aplicados de forma sistemática inquéritos, devidamente validados, sobre a percepção do estudante relativamente às unidades curriculares, nomeadamente a qualidade do ensino-aprendizagem, o docente, os recursos e a própria auto-
avaliação do estudante sobre o seu desempenho.

No ano lectivo 2011-12, foram avaliadas 53 das 56 UC do curso, com uma taxa de resposta nos 2 semestres de 81%. Dos resultados obtidos salienta-se que 91% das UC avaliadas pelos estudantes foram consideradas dentro do padrão da 
normalidade. Das 5 dimensões avaliadas, destaca-se a satisfação dos estudantes com o desempenho dos docentes (avaliação média a variar entre 4,4 e 5,3 em 6) e a classificação mais baixa foi na dimensão "auto-avaliação dos 
estudantes" (entre 4,1 e 5,4 em 6).

Das UC que se encontram nos 9% considerados como "problema", 4 diziam respeito ao sucesso académico e apenas 1 dizia respeito à percepção dos estudantes (classificação menor que 3,5 em 6), mais especificamente na explicitação dos 
métodos e critérios de avaliação.

Sobre essa UC foi pedido um relatório de auto-avaliação ao docente e também um relatório aos estudantes. Reuniu a comissão de curso, composta por representantes dos estudantes, a coordenação de curso e o docente, identificando os aspetos a 
melhorar e também um plano para a implementação das melhorias propostas.

No ano lectivo 2012-2013, foram avaliadas 54 das 56 UC do curso, com uma taxa de resposta de 83% para ambos os semestres. Dos resultados obtidos 94% das UC são consideradas como dentor do padrão da normalidade, sendo que 
novamente se destaca o desempenho docente como o melhor avaliado, e a auto-avaliação do estudante como a área com uma classificação mais baixa.

Há 3 UC classificadas como problema neste ano, sendo que as questões levantadas pelo estudantes são relacionadas com os recursos, a dimensão dos grupos versus os recursos disponiveis, os critérios de avaliação e o desempenho docente. 

A estratégia utilizada foi igual à do ano anterior, sendo que a comissão de curso reúne, após elaboração de relatórios, e propõe accções de melhoria com o respetivo plano.

Ainda em 2012-13 foi realizado o acompanhamento das acções de melhoria propostas no ano anterior, que foi implementado com sucesso. Apesar de, em 2012-13 haver mais UC identificadas como problema, são outras e com problemas de outra 
natureza.

Anualmente os coordenaodres de curso submetem estes relatórios ao Conselho Pedagógico que os analisa e acompanha a implementação das melhorias propostas. 

PARTE E - MEDIDAS DE APOIO AO SUCESSO ESCOLAR

Como medidas de apoio ao sucesso escolar, a licenciatura em fisioterapia inclui:

um programa de integração ao IPS, à ESS e ao curso, dinamizado pelo Conselho Pedagógico, que inclui diversos workshops que têm o objetivo de familiarizar o estudante com um novo meio mas também novas exigências e formas de trabalho;

neste programa são incluidos workshops que pretendem promover o conhecimento e a experiencia do estudante sobre a metodologia de ensino/aprendizagem utilizada no curso;

é igualmente realizado uma detecção, no 4º ano, dos estudantes com UC em atraso. Esta detecção pretende perceber quais são os estudantes em risco de não conseguir temrinar o curso nesse ano, assim como, em conjunto com os estudantes 
em causa, delinear um programa que minimize problemas;

a própria metodologia de ensino/aprendizagem utilizada, é promotora de sucesso, sendo que promove a integração de conteúdos e a sua aplicação clinica, assim como uma relação mais próxima entre docente e estudante, que permite uma 
detecção mais precoce de situações problema.

PARTE F - AÇÕES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS EXTRACURRICULARES

Ao longo  destes dois anos, o departamento de fisioterapia e a ESS têm criado oportunidades que pretendem desenvolver competências extra curricualres nos estudantes. Delas destacamos, entre outras:

colaboração com a Auto-Europa na dinamização de um dia com atividades diversas dirigidas aos funcionários e suas familias;

colaboração com a Câmara Municipal do Barreiro, na quinzena da saúde do Barreiro, em que os estudantes do 4º ano participam na dinamização de diversas iniciativas

colaboração com a rede EnvelheSeres, da Câmara Minucial de Setúbal, na organização de um dia conjunto, denominado Ouvindo os Idosos, em que os estudantes participam activamente

PARTE G - INSERÇÃO NA VIDA ATIVA E EMPREGABILIDADE

 Ao longo do 4º ano da licenciatura em fisioterapia, decorrem diversas iniciativas integradas na Unidade Curricular de Desenvolvimento Profissional VI, nomeadamente o desenvolvimento do Portfolio Profissional e a simulação de uma entrevista. 
Ocasionalmente são ainda organizados momentos com empresas de recrutamento que nos procuram.

Relativamente às taxas de empregabilidade, e de acordo com a Direcção Geral de Estatisticas da Educação e Ciência, em Dezembro de 2012, haverá apenas 8 registos no fundo de desemprego, 7 procuram há menos de 6 meses e apenas 1 
procura um novo emprego entre 6 a 12 meses, de um total de 281 diplomados em fisioterapia pela ESS entre 200-01 e 2010-2011. Este valor corresponde a 2,85% de fisioterapeutas formados pela ESS sem emprego.

No que diz respeito aos dados apresentados pela mesma fonte em Dezembro de 2013, há um total de 19 fisioterapeutas registados no fundo de desemprego, dos quais 7 estão há menos de 6 meses a procurar o 1º emprego, e 1 está há mais de 
12 meses. Por outro lado temos 7 fisioterapeutas formados pela ESS à procura de novo emprego há menos de 6 meses, 1 que procura novo emprego entre 6 e 12 meses e 3 que procuram novo emprego há mais de 12 meses.

Tendo em conta a tendencia atual de desemprego jovem, e a crise instalada no sector da saúde, consideramos estes valores como aceitáveis.

PARTE FINAL - CONCLUSÕES E PROPOSTAS DE MELHORIA
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A. - Análise global dos resultados

 Analisando de forma global os dados contidos neste relatório, podemos afirmar que os estudantes que frequentam a licenciatura em fisioterapia vêm diretamento do ensino secundário, cerca de 80% são do género feminino e aproximadamente de 
50% vem da região de lisboa e vale to tejo. Poucos estudantes vêm da cidade de Setúbal propriamente dita.

Apesar de ter havido um decrescimo da nota minima de acesso, a média dos estudantes colocados tem-se mantido estável nos 15 valores.

Podemos também observar um fenómeno novo nos últimos dois anos que é a não matricula de estudantes colocados na 1ª fase, em 1ª opção de curso e instituição que entendemos poder estar relacionada com a capacidade financeira das 
familias.

Os estudantes estão distribuidos de forma equilibrada ao longo dos 4 anos da licenciatura, revelando que a retenção no 1º nao é minima. O decrescimo ocorrido em 2012-13 no número de trabalhadores estudantes pensamos estar relacionado 
com as condições precárias de contratação o que leva a que seja mais dificil obter esse estatuto.

O numero crescente de estudantes incoming sugere a credibilidade crescente da licencitaura em fisioterapia junto dos parceiros internacionais. O facto de não haver um crescimento paralelo nos estudantes outgoing pensamos ter uma relação 
direta com a capacidade financeira dos estudantes e familias. Por outro lado, o númeor de estudantes que participa em mobilidade de curta duração (Intensive Programmes) tem crescido proporcionalmente, pois estas são uma oportunidade de 
internacionalização a custo mais acessivel.

A abordagem pedagógica adoptada desde a implementação do novo plano de estudos - centrada na aprendizagem baseada em casos parce ter sido uma escolha acertada no que diz respeito às taxas de sucesso por unidade curricular, e também à 
eficácia global que passou de 66,7% de estudantes formados em n anos, para 88,6% em 2012-13.

Há que realçar que o sistema de melhoria continua implementado na ESS tem sido um instrumento muito importante para a identificação de unidades curriculares problema e unidades curriculares "boas práticas", permitindo a identificação 
precoce de situações a melhorar e atuar sobre elas em tmepo útil.

O acompanhamento dado pela coordenção do departamento e curso, no último ano, na orientação dos estudantes com algumas Uc em atraso de anos anteriores, tem também demonstrado ser um estratégia eficaz na promoção do sucesso e 
eficácia.

Por fim, parecem ser relevantes as estratégias utilizadas no 2º semestre do 4º ano na promoção de competencias ativas de procura de emprego, pois o número de fisioterapeutas formados pela ESS-IPS à procura de emprego é reduzido (8 num 
total de 281 diplomados entre 2000 e 2011).

B. - Propostas de melhoria a implementar

 Em qualquer porcesso de ensino/aprendizagem há aspetos a melhorar, por melhor que possam parecer os indicadores utilizados. Assim, e tendo em conta os indicadores presentes neste relatório, assim como a evolução demográfica e a evolução 
da procura do ensino superior politécnico nos últimos anos em Portugal, identificam-se os seguintes aspetos a melhorar:

a divulgação deste ciclo de formação, nos media nacionais, regionais e locais;

melhor divulgação junto do principal publico alvo - estudantes do ensino secundário da região de lisboa e vale to tejo;

melhor divulgação do curso junto de parceiros internacionais de lingua oficial portuguesa (com ensino secundário equivalente ao português);

desenvolvimento de 1 ou mais semestres em lingua inglesa, de forma a atrais mais estudantes incoming;

fomentar a oferta de internacionalização de curta duração para culmatar as dificuldades financeiras experienciadas pelos nossos estudantes;

promover, de forma ainda mais ativa, o bom funcionamento do sistema de melhoria continua da ESS;

promover e sistematizar o apoio que é dados aos estudantes do 4º ano com UC em atraso, no planeamento e rentabilização do último ano do curso.
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