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DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA 
 

REGULAMENTO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 
DOS ESTUDANTES  DA LICENCIATURA EM 

FISIOTERAPIA* 
 

 Unidades Curriculares de Fisioterapia Teoria e Prática 
(I a IV), Estudos de Caso (I a III), Desenvolvimento 
Profissional (II, III, IV, V); Anatomofisiologia (I e II); 

Estudos do Movimento Humano (I e II) 
 

(Adenda ao Regulamento Académico da ESS 2012-13) 
 

SETEMBRO 2012 
 

 
O plano de estudos do curso de Licenciatura em Fisioterapia é maioritariamente centrado na 

aprendizagem baseada em casos e organiza-se ao longo do ano lectivo, por módulos. A cada módulo 

corresponde um número de semanas variável nos diferentes anos (entre 5 e 18 semanas)  

Para cada módulo estão definidas as competências que o estudante tem que desenvolver. Estas 

competências podem ser de natureza teórica, prática simulada, de experiência e reflexão e ainda de 

tarefas ou casos. As unidades curriculares de Fisioterapia Teoria e Prática, Estudos de Caso e 

Desenvolvimento Profissional pretendem ser o elemento integrador da aprendizagem, onde as tarefas 

profissionais decorrem e são na sua maioria transversais a dois módulos. As UC de Anatomofisiologia 
(I e II) e Estudos do Movimento Humano (I e II), são igualmente unidades transversais a dois módulos. 

 

Tendo em conta a organização descrita acima, a abordagem educativa da aprendizagem baseada em 

casos e as alterações decorrentes da reflexão realizada sobre a experiência de implementação dos 

regulamentos existente, propõe-se a actualização do Regulamento de Avaliação das Unidades 

Curriculares de Fisioterapia Teoria e Prática (1º e 2º ano) e Estudos de Caso (3º e 4ºano) que inclui 

agora as UC de Desenvolvimento Profissional (1º ao 4ºano), Anatomofisiologia (1ºano) e Estudos do 

Movimento Humano (1ºano) . 
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Regulamento de Avaliação das Unidades Curriculares de Fisioterapia Teoria e Prática (1º e 2º 
ano) e Estudos de Caso ( 3º e 4ºano) de Desenvolvimento Profissional ( 1º ao 4ºano), 
Anatomofisiologia (1ºano) e Estudos do Movimento Humano (1ºano)  
 
1.No final de cada módulo os estudantes devem demonstrar a aquisição das diversas competências 
definidas, isto é terem uma classificação mínima de 9,5 valores em todos os momentos avaliativos da 

unidade curricular correspondente; 

2. Os estudantes podem ainda demonstrar a aquisição dessas competências, em exame final na época 

prevista em calendário escolar (época normal, de recurso e especial); 

3. No caso do estudante não ter obtido classificação superior a 9,5 valores em alguma das actividades 

de avaliação contínua, em época de exame (normal, recurso ou especial) o estudante pode realizar 
apenas a/as actividades de avaliação em que não obteve sucesso (dentro do mesmo ano lectivo) ou 

realizar todas as actividades avaliativas dessa unidade curricular, considerando os seguintes 

pressupostos: 

a.  a decisão de realizar apenas a/as actividade/s na/s qual/is o estudante não obteve sucesso limita-se 

às situações em que estão claramente diferenciadas as competências/ resultados de aprendizagem 

que estiveram sob avaliação nessas actividades avaliativas; 

b.  a decisão acima referida só pode aceite quando o estudante não obteve aprovação em alguma/s 

das actividades avaliativas, isto é entregou todas as actividades de avaliação completas em 

avaliação contínua. 

c. esta decisão deve constar, em todas as UC, na respectiva ficha curricular disponibilizada aos 

estudantes no início do ano lectivo e no manual do módulo (sempre que exista); 

4. Em situações de melhoria de nota o estudante terá de realizar a totalidade das provas/actividades de 
avaliação da respectiva unidade curricular em que já obteve aprovação. Os exames para melhoria de 

nota ocorrerão na época de recurso e apenas no ano correspondente, sendo condicionada ao limite de 

unidades curriculares em que estudante se pode inscrever (ver regulamento académico da ESS). 

5. Nas UC de Fisioterapia Teoria e Prática, Estudos de Caso e Desenvolvimento Profissional, a 

classificação final da unidade curricular é sempre a média aritmética ponderada da classificação obtida 

nos casos/actividades desenvolvidos naquela unidade curricular, de acordo com as ponderações 

previamente definidas para cada Unidade Curricular e a avaliação do desempenho do estudante 

durante as tutorias que tem sempre uma ponderação de 20% na classificação final da unidade 

curricular, à excepção de: 
a. Unidade curricular de Fisioterapia Teoria e Prática I – não tem avaliação de desempenho nas 

tutorias; 

b. Estudantes com estatuto de trabalhador-estudante, que ultrapassem os 20% das faltas (sem 
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prejuízo do respectivo estatuto); 

c. Estudantes que se encontrem a realizar outras actividades de âmbito académico, ultrapassando 

os 20% das horas atribuídas ao módulo (p.e.- Educação Clínica; estudantes inscritos noutros anos); 

d. Estudantes avaliados em época de exame. 

6. Nas situações acima descritas, a classificação final da unidade curricular implica o ajustamento das 
ponderações das classificações das outras actividades avaliativas da UC. Por exemplo, se as 

ponderações forem: Actividade 1- 30%; Actividade 2- 50%; Desempenho Tutorias- 20%, o ajuste 

deverá ser realizado do seguinte modo: (0,30xActividade 1+0,50x Actividade 2)*100/80 

7. Nas UC de Fisioterapia Teoria e Prática, Estudos de Caso e Desenvolvimento Profissional a 

classificação nas tutorias poderá ir desde um nível insuficiente até um nível excelente, sendo que um 

valor abaixo de 9,5 não representa a não aprovação do estudante na unidade curricular, mas sim um 

menor contributo para a classificação final da UC. 

 

 

 

 

 


