
ACEF/1415/25252 — Guião para a auto-avaliação

Caracterização do ciclo de estudos.

A1. Instituição de ensino superior / Entidade instituidora:

Instituto Politécnico De Setúbal

A1.a. Outras instituições de ensino superior / Entidades instituidoras:

A2. Unidade(s) orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.):

Escola Superior De Saúde De Setúbal

A3. Ciclo de estudos:

Terapia da Fala

A3. Study programme:

Speech Therapy

A4. Grau:

Licenciado

A5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (nº e data):

Despacho n.º 29501/2008, Diário da República, 2.ª série, N.º 222, 14 de Novembro de 2008

A6. Área científica predominante do ciclo de estudos:

Ciências da Linguagem

A6. Main scientific area of the study programme:

Language Sciences

A7.1. Classificação da área principal do ciclo de estudos (3 dígitos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março 

(CNAEF): 

726

A7.2. Classificação da área secundária do ciclo de estudos (3 dígitos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março 

(CNAEF), se aplicável: 

<sem resposta>

A7.3. Classificação de outra área secundária do ciclo de estudos (3 dígitos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de 

Março (CNAEF), se aplicável: 

<sem resposta>

A8. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau:

240

A9. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 DL-74/2006, de 26 de Março):

8 semestres

A9. Duration of the study programme (art.º 3 DL-74/2006, March 26th):

8 semesters

A10. Número de vagas aprovado no último ano lectivo:

27

A11. Condições específicas de ingresso:

[Conforme publicado pela DGES para o concurso nacional de acesso]
Pré-Requisitos
Grupo A – Comunicação interpessoal (atestado médico)
Os candidatos têm igualmente de entregar uma declaração de um terapeuta da fala comprovativa da "ausência de 
perturbações de linguagem e/ou fala" e do domínio da língua portuguesa tal como é falada e escrita em Portugal. 
Provas de Ingresso (um dos seguintes conjuntos): 
02 Biologia e Geologia
ou
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02 Biologia e Geologia
07 Física e Química
ou
02 Biologia e Geologia
18 Português
Classificações Mínimas 
Nota de Candidatura: 100 pontos
Provas de Ingresso: 95 pontos
Fórmula de Cálculo
Média do secundário: 60%
Provas de ingresso: 40%
Preferência Regional
Percentagem de vagas: 50%
Áreas de Influência: Beja, Évora, Lisboa, Portalegre, Santarém, Setúbal

A11. Specific entry requirements:

[As defined by DGES for the national higher education access process]
Prerequisits
Group A – Interpersonal communication (medical certificate)
Prospective students also have to convey a speech and language therapist declaration certifying the absence of 
language and/or speech disorders, and European Portuguese language proficiency (speaking, reading and writing).
Required specific subjects exams (one of the following sets): 
02 Biology and Geology
or
02 Biology and Geology
07 Physics and Chemistry
or
02 Biology and Geology
18 Portuguese
Minimal grades
Access grade : 100 points
Specific subjects exams: 95 points
How to calculate access grade:
Average of grades of Secondary school: 60%
Specific subjects exams: 40%
Regional preference
Percentage of vacancies: 50%
Regional areas of influence: Beja, Évora, Lisboa, Portalegre, Santarém, Setúbal

A12. Ramos, opções, perfis...

Pergunta A12

A12. Percursos alternativos como ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras formas de organização de percursos 

alternativos em que o ciclo de estudos se estrutura (se aplicável):

Não

A12.1. Ramos, variantes, áreas de especialização do mestrado ou especialidades do doutoramento (se 

aplicável)

A12.1. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras formas de organização de percursos alternativos em que o ciclo de 

estudos se estrutura (se aplicável) / Branches, options, profiles, major/minor, or other forms of organisation of alternative 

paths compatible with the structure of the study programme (if applicable)

Opções/Ramos/... (se aplicável): Options/Branches/... (if applicable):

Não aplicável Not aplicable

A13. Estrutura curricular

Mapa I - -

A13.1. Ciclo de Estudos:

Terapia da Fala

A13.1. Study programme:

Speech Therapy
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A13.2. Grau:

Licenciado

A13.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):

-

A13.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):

-

A13.4. Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau / Scientific areas and credits that 

must be obtained before a degree is awarded

Área Científica / Scientific Area Sigla / Acronym
ECTS Obrigatórios / 

Mandatory ECTS

ECTS Optativos / 

Optional ECTS*

Ciências da Linguagem CL 186 0

Ciências Sociais e Humanas CSH 26 0

Ciências Biomédicas CBM 8 0

Investigação e Estatística IE 8 0

Qualquer área disciplinar da Escola Superior de Saúde 
(excepto Ciências da Linguagem)

CBM/CSH/IE/Fis/Enf 0 12

(5 Items) 228 12

A14. Plano de estudos

Mapa II - - - 1º Ano/1º semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:

Terapia da Fala

A14.1. Study programme:

Speech Therapy

A14.2. Grau:

Licenciado

A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):

-

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):

-

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:

1º Ano/1º semestre

A14.4. Curricular year/semester/trimester:

1º Year/1º semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / 

Curricular Units

Área Científica / 

Scientific Area (1)

Duração / 

Duration (2)

Horas Trabalho / 

Working Hours (3)

Horas Contacto / 

Contact Hours (4)
ECTS

Observações / 

Observations (5)

Psicologia I CSH T 54 25 2 -

Experiência e Técnicas I CL T 108 75 4 -

Intervenção em Terapia 
da Fala I

CL T 189 87,5 7 -

Experiência e Reflexão I CL T 54 25 2 -

Terapia da Fala, Ética e 
Deontologia I

CL T 54 25 2 -

Metodologias de 
investigação I

CL,IE T 108 75 4 -

Intervenção em Terapia 
da Fala II

CL T 189 87,5 7 -

Experiência e Reflexão II CL T 54 25 2 -
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(8 Items)

Mapa II - - - 1º Ano/2º Semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:

Terapia da Fala

A14.1. Study programme:

Speech Therapy

A14.2. Grau:

Licenciado

A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):

-

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):

-

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:

1º Ano/2º Semestre

A14.4. Curricular year/semester/trimester:

1º Year/2 º Semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / 

Curricular Units

Área Científica / 

Scientific Area (1)

Duração / 

Duration (2)

Horas Trabalho / 

Working Hours (3)

Horas Contacto / 

Contact Hours (4)
ECTS

Observações / 

Observations (5)

Ciências da Fala e da 
Linguagem I

CL T 54 25 2 -

Metodologias de 
Investigação II

CL, IE T 108 75 4 -

Intervenção em Terapia 
da Fala III

CL T 189 87,5 7 -

Experiência e Reflexão III CL T 54 25 2 -

Ciências da Fala e da 
Linguagem II

CL T 54 25 2 -

Experiência e Técnicas II CL T 108 75 4 -

Intervenção em Terapia 
da Fala IV

CL T 189 87,5 7 -

Experiência e Reflexão IV CL T 54 25 2 -

(8 Items)

Mapa II - - - 2º Ano/3º Semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:

Terapia da Fala

A14.1. Study programme:

Speech Therapy

A14.2. Grau:

Licenciado

A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):

-

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):

-

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
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2º Ano/3º Semestre

A14.4. Curricular year/semester/trimester:

2º year/3º Semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / 

Curricular Units

Área Científica / 

Scientific Area (1)

Duração / 

Duration (2)

Horas Trabalho / 

Working Hours (3)

Horas Contacto / 

Contact Hours (4)
ECTS

Observações / 

Observations (5)

Psicologia II CSH T 54 25 2 -

Experiência e Técnicas III CL T 108 75 4 -

Intervenção em Terapia 
da Fala V

CL T 189 87,5 7 -

Experiência e Reflexão V CL T 54 25 2 -

Ciências Biomédicas I CBM T 54 25 2 -

Experiência e Técnicas IV CL T 108 75 4 -

Intervenção em Terapia 
da Fala VI

CL T 189 87,5 7 -

Experiência e Reflexão VI CL T 54 25 2 -

(8 Items)

Mapa II - - - 2º Ano/4º Semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:

Terapia da Fala

A14.1. Study programme:

Speech Therapy

A14.2. Grau:

Licenciado

A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):

-

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):

-

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:

2º Ano/4º Semestre

A14.4. Curricular year/semester/trimester:

2º Year/ 4º Semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / 

Curricular Units

Área Científica / 

Scientific Area (1)

Duração / 

Duration (2)

Horas Trabalho / 

Working Hours (3)

Horas Contacto / 

Contact Hours (4)
ECTS

Observações / 

Observations (5)

Ciências da Fala e da 
Linguagem III

CL T 54 25 2 -

Metodologias e 
Investigação III

CL T 108 75 4 -

Intervenção em Terapia 
da Fala VII

CL T 189 87,5 7 -

Experiência e Reflexão VII CL T 54 25 2 -

Ciências Biomédicas II CBM T 54 25 2 -

Educação para a Prática I CL T 108 75 4 -

Intervenção em Terapia 
da Fala VIII

CL T 189 87,5 7 -

Experiência e Reflexão 
VIII

CL T 54 25 2 -

(8 Items)
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Mapa II - - - 3º Ano/5º Semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:

Terapia da Fala

A14.1. Study programme:

Speech Therapy

A14.2. Grau:

Licenciado

A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):

-

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):

-

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:

3º Ano/5º Semestre

A14.4. Curricular year/semester/trimester:

3º Year/5º Semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / 

Curricular Units

Área Científica / 

Scientific Area (1)

Duração / 

Duration (2)

Horas Trabalho / 

Working Hours (3)

Horas Contacto / 

Contact Hours (4)
ECTS

Observações / 

Observations (5)

Ciências da Fala e da 
Linguagem IV

CL T 54 25 2 -

Experiência e Técnicas V CSH T 81 37,5 3 -

Educação para a Prática 
II

CL T 216 150 8 -

Opção I CSH/CBM/IE/Fis/Enf T 54 25 2 Optativa

Ciências Biomédicas III CBM T 54 25 2 -

Terapia da Fala, Ética e 
Deontologia II

CSH T 81 37,5 3 -

Educação para a Prática 
III

CL T 216 150 8 -

Opção II CSH/CBM/IE/Fis/Enf T 54 25 2 Optativa

(8 Items)

Mapa II - - - 3º Ano/6º Semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:

Terapia da Fala

A14.1. Study programme:

Speech Therapy

A14.2. Grau:

Licenciado

A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):

-

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):

-

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:

3º Ano/6º Semestre

A14.4. Curricular year/semester/trimester:

3º Year/6º Semester
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A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / 

Curricular Units

Área Científica / 

Scientific Area (1)

Duração / 

Duration (2)

Horas Trabalho / 

Working Hours (3)

Horas Contacto / 

Contact Hours (4)
ECTS

Observações / 

Observations (5)

Ciências Biomédicas IV CBM T 54 25 2 -

Experiência e Técnicas 
VI

CL T 81 37,5 3 -

Educação para a Prática 
IV

CL T 216 150 8 -

Opção III CBM/CSH/IE/Fis/Enf T 54 25 2 Optativa

Psicologia III CSH T 54 25 2 -

Experiência e Técnicas 
VII

CL T 81 37,5 3 -

Educação para a Prática 
V

CL T 216 150 8 -

Opção IV CBM/CSH/IE/Fis/Enf T 54 25 2 Optativa

(8 Items)

Mapa II - - - 4º Ano/7º Semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:

Terapia da Fala

A14.1. Study programme:

Speech Therapy

A14.2. Grau:

Licenciado

A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):

-

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):

-

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:

4º Ano/7º Semestre

A14.4. Curricular year/semester/trimester:

4º Year/7º Semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / 

Curricular Units

Área Científica / 

Scientific Area (1)

Duração / 

Duration (2)

Horas Trabalho / 

Working Hours (3)

Horas Contacto / 

Contact Hours (4)
ECTS

Observações / 

Observations (5)

Terapia da Fala e 
Organizações I

CSH T 54 25 2 -

Experiência e Técnicas 
VIII

CL T 81 25 3 -

Educação para a Prática 
VI

CL+CSH T 216 150 8 -

Opção V CSH/CBM/IE/Fis/Enf T 54 25 2 Optativa

Terapia da Fala e 
Organizações II

CSH T 54 25 2 -

Metodologias de 
Investigação IV

IE T 81 25 3 -

Educação para a Prática 
VII

CL T 216 150 8 -

Opção VI CSH/CBM/IE/Fis/Enf T 54 25 2 Optativa

(8 Items)

Mapa II - - - 4º Ano/8º Semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
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Terapia da Fala

A14.1. Study programme:

Speech Therapy

A14.2. Grau:

Licenciado

A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):

-

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):

-

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:

4º Ano/8º Semestre

A14.4. Curricular year/semester/trimester:

4º Year/8º Semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades 

Curriculares / 

Curricular Units

Área Científica / Scientific 

Area (1)

Duração / 

Duration (2)

Horas Trabalho / 

Working Hours (3)

Horas Contacto / 

Contact Hours (4)
ECTS

Observações / 

Observations (5)

Experiência e Técnicas 
IX

CSH T 54 17 2 -

Educação para a Prática 
VIII

CL T 216 150 8 -

Metodologias de 
Investigação V

IE T 135 63 5 -

Trabalho de Projecto CL T 270 125 10 -

Tema aprofundado CL/CSH/CBM/IE/Fis/Enf T 81 38 3 -

Experiência e Reflexão 
IX

CL T 54 25 2 -

(6 Items)

Perguntas A15 a A16

A15. Regime de funcionamento:

Diurno

A15.1. Se outro, especifique:

Não aplicável

A15.1. If other, specify:

Not applicable

A16. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação do ciclo de estudos (a(s) respectiva(s) Ficha(s) Curricular(es) deve(m) 

ser apresentada(s) no Mapa VIII)

Helena Maria de Jesus Germano

A17. Estágios e Períodos de Formação em Serviço

A17.1. Indicação dos locais de estágio e/ou formação em serviço

Mapa III - Protocolos de Cooperação

Mapa III - Centro Hospitalar de Setúbal

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:

Centro Hospitalar de Setúbal
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A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):

A17.1.2._19_CHS_Centro Hospitalar Setubal, Epe.pdf

Mapa III - Centro Hospitalar Lisboa Norte

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:

Centro Hospitalar Lisboa Norte

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):

A17.1.2._Protocolo _Centro Hospitalar de Lisboa Norte.pdf

Mapa III - Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:

Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):

A17.1.2._PROTOCOLO Nº 20_ CHLO_Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, Epe.compressed.pdf

Mapa III - Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:

Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):

A17.1.2._PROTOCOLO Nº 19_HAS_Hospital Professor Doutor Fernando da Fonseca, Epe.pdf

Mapa III - Hospital do Montijo

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:

Hospital do Montijo

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):

A17.1.2._PROTOCOLO Nº 36_HMontijo_ Hospital Montijo.pdf

Mapa III - Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:

Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):

A17.1.2._PROTOCOLO Nº 97_ARS_LVT.pdf

Mapa III - Agrupamento de Centros de Saúde da Península de Setúbal II - Seixal-Sesimbra

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:

Agrupamento de Centros de Saúde da Península de Setúbal II - Seixal-Sesimbra

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):

A17.1.2._PROTOCOLO Nº 69_ACES Seixal-Sesimbra.pdf

Mapa III - APPACDM de Setúbal - Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:

APPACDM de Setúbal - Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):

A17.1.2._PROTOCOLO Nº 108 _APPACDM_ ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA PAIS E AMIGOS CIDADÃO DEFICIENTE 

MENTAL.pdf

Mapa III - Cooperativa de Educação e Reabilitação de Crianças Inadaptadas dos Concelhos de Moita e Barreiro

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:

Cooperativa de Educação e Reabilitação de Crianças Inadaptadas dos Concelhos de Moita e Barreiro

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):

A17.1.2._PROTOCOLO Nº 13_CERCI_Moita-Barreiro.compressed.pdf
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Mapa III - Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados de Sesimbra

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:

Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados de Sesimbra

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):

A17.1.2._PROTOCOLO Nº 63_CERCIZIMBRA.pdf

Mapa III - Centro Helen Keller

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:

Centro Helen Keller

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):

A17.1.2._PROTOCOLO Nº 102_Centro Helen Keller.compressed.pdf

Mapa III - Raríssimas - Associação Nacional de Deficiências Mentais e Raras

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:

Raríssimas - Associação Nacional de Deficiências Mentais e Raras

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):

A17.1.2._Protocolo_Rarissimas.pdf

Mapa III - CADIN - Centro de Apoio ao Desenvolvimento Infantil

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:

CADIN - Centro de Apoio ao Desenvolvimento Infantil

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):

A17.1.2._Protocolo_CADIN.pdf

Mapa III - LINADEM - Liga para o Estudo e Apoio à Inserção Social

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:

LINADEM - Liga para o Estudo e Apoio à Inserção Social

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):

A17.1.2._PROTOCOLO Nº 90_Linadem.pdf

Mapa III - Agrupamento de Escolas de Alcochete

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:

Agrupamento de Escolas de Alcochete

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):

A17.1.2._PROTOCOLO Nº 26_AEA_Agrupamento Escolas de Alcochete.pdf

Mapa III - Escola Secundária da Baixa da Banheira

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:

Escola Secundária da Baixa da Banheira

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):

A17.1.2._PROTOCOLO Nº 49_ME_Escola Secundária da Baixa da Banheira.compressed.pdf

Mapa III - Escola Secundária D.João II

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:

Escola Secundária D.João II

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):

A17.1.2._PROTOCOLO_N__87_Escola Secundaria Joao II.pdf

Mapa III - União de Misericórdias Portuguesas

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:

União de Misericórdias Portuguesas
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A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):

A17.1.2._14_Uniao Misericórdias Portuguesas.compressed.pdf

Mapa III - Santa Casa da Misericórdia de Setúbal

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:

Santa Casa da Misericórdia de Setúbal

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):

A17.1.2._PROTOCOLO Nº 44_ Santa Casa da Misericórdia Setubal.pdf

Mapa III - Associação de Socorros Mútuos Setubalense

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:

Associação de Socorros Mútuos Setubalense

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):

A17.1.2._Protocolo 94_Associacao Socorros Mutuos Setubalense.pdf

Mapa III - Centro Social Paroquial de São Sebastião de Setúbal

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:

Centro Social Paroquial de São Sebastião de Setúbal

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):

A17.1.2._PROTOCOLO Nº 2_Centro Social Paroquial de São Sebastião de Setúbal.pdf

Mapa III - LATI - Liga dos Amigos da Terceira Idade

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:

LATI - Liga dos Amigos da Terceira Idade

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):

A17.1.2._PROTOCOLO Nº 4_LATI_Liga dos Amigos da Terceira Idade.compressed.pdf

Mapa III - ROLLAR - Alojamento para Idosos, Lda

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:

ROLLAR - Alojamento para Idosos, Lda

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):

A17.1.2._PROTOCOLO Nº 6_ROLLAR_Alojamento para Idosos, Ldª.compressed.pdf

Mapa III - Cáritas Diocesana de Setúbal

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:

Cáritas Diocesana de Setúbal

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):

A17.1.2._PROTOCOLO Nº 64_ Cáritas Diocesana de Setúbal.compressed.pdf

Mapa III - Associação Humanitária e Bem Fazer de São Paulo

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:

Associação Humanitária e Bem Fazer de São Paulo

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):

A17.1.2._PROTOCOLO Nº 96_ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA E BEM FAZER DE SÃO PAULOpdf.pdf

Mapa III - Associação de Solidariedade Social da Freguesia da Gâmbia, Pontes e Alto da Guerra

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:

Associação de Solidariedade Social da Freguesia da Gâmbia, Pontes e Alto da Guerra

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):

A17.1.2._PROTOCOLO_N__77_Gambia.pdf

Mapa III - Relicário dos Sons - Terapia da Fala

Page 11 of 205ACEF/1415/25252 — Guião para a auto-avaliação

29/12/2014http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=43877028-f191-3929...



A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:

Relicário dos Sons - Terapia da Fala

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):

A17.1.2._Protocolo_RelicariodeSons.pdf

Mapa III - PIN - Produções audiovisuais

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:

PIN - Produções audiovisuais

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):

A17.1.2._Protocolo_SetubalTV.pdf

Mapa IV. Mapas de distribuição de estudantes

A17.2. Mapa IV. Plano de distribuição dos estudantes pelos locais de estágio.(PDF, máx. 100kB)

Documento com o planeamento da distribuição dos estudantes pelos locais de formação em serviço demonstrando a 

adequação dos recursos disponíveis. 

A17.2._distribuição estudantes locais estágio.pdf

A17.3. Recursos próprios da instituição para acompanhamento efectivo dos seus estudantes no período 

de estágio e/ou formação em serviço.

A17.3. Indicação dos recursos próprios da instituição para o acompanhamento efectivo dos seus estudantes nos estágios e 

períodos de formação em serviço.

Os estágios são parte integrante das UC Educação para a Prática (I-VIII). O docente responsável contacta com 
instituições e orientadores cooperantes para planeamento, elabora e fornece documentos orientadores, e distribui os 
estudantes pelos locais tendo em conta: a diversidade na oferta quanto à condição clínica e faixa etária dos utentes; a 
diversidade dos contextos; a distância e sustentabilidade económica para o estudante.
Nos locais, os estudantes são supervisionados por um orientador cooperante. Na ESS-IPS, os estudantes são 
regularmente acompanhados por um docente, em aulas de orientação tutorial em pequenos grupos, nas quais fazem 
análise de temáticas e tarefas decorrentes da prática e dos casos acompanhados. Quando estão deslocados, se 
necessário, as tutorias são feitas por Skype. Durante os estágios, os docentes tutores contactam regularmente os 
orientadores cooperantes e visitam os locais sempre que necessário e possível. 

A17.3. Indication of the institution's own resources to effectively follow its students during the in-service training periods.

In-service training periods, or clinical placements in this case, are part of Educação para a Prática (I-VIII) curricular units. 
The responsible teacher contacts the institutions and external supervisors, organizes and distributes the orientation 
documentation, and allocates students to places, considering: the diversity of offers of patients’ clinical condition and 
age; the diversity of contexts; the distance and economical sustainability for students.
At clinical placements, students are under the guidance of an external supervisor. At ESS-IPS, a teacher follows students 
in group tutoring sessions by analysing topics and tasks related to their practice with patients. When students are not 
placed in ESS area, and if necessary, tutoring sessions take the form of a Skype meeting.
During clinical placements, ESS-IPS teachers have regular contact with external supervisors, and observe students in 
their clinical placement when necessary and possible.

A17.4. Orientadores cooperantes

A17.4.1. Normas para a avaliação e selecção dos elementos das instituições de estágio responsáveis por acompanhar os 

estudantes (PDF, máx. 100kB).

A17.4.1. Normas para a avaliação e selecção dos elementos das instituições de estágio responsáveis por acompanhar os 

estudantes (PDF, máx. 100kB)

Documento com os mecanismos de avaliação e selecção dos monitores de estágio e formação em serviço, negociados 

entre a instituição de ensino e as instituições de formação em serviço.

A17.4.1._normas_seleção_avaliação_orientadores_EP.pdf

Mapa V. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (para ciclos de estudos de formação de 

professores).

Mapa V. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (para ciclo de estudos de formação de 

professores) / Map V. External supervisors responsible for following the students’ activities (only for teacher training 

study programmes)

Nome / Name
Instituição ou estabelecimento a que pertence / 

Institution

Categoria 

Profissional / 

Professional Title

Habilitação 

Profissional / 

Professional 

Qualifications

Nº de anos de 

serviço / No of 

working years

Alexandra Afonso Hospital do Litoral Alentejano Terapeuta da Fala Mestrado 8

Alexandra Ferreira, 
Maria Adelaide 
Passarinho

Centro Clínico da GNR Terapeutas da Fala
Licenciatura, 
Licenciatura

24

Terapeuta da Fala Licenciatura 15
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Alexandra Lobo 
Carvalho

NOS - Associação de Pais e Técnicos para a 
Integração do Deficiente 

Ana Cristina Ferreira, 
Carmo Conde, Inês 
Santana

Hospital de São Bernardo Terapeutas da Fala
Mestrado, Licenciatura, 
Licenciatura

7

Ana Cláudia Dias
Linadem - Liga para o Estudo e Apoio para a 
Inserção Social

Terapeuta da Fala Licenciatura 6

Ana Sofia Caldas, Rita 
Alexandre

APPACDM Lisboa Terapeutas da Fala
Licenciatura, 
Licenciatura

8

Ana Teresa Esteves Hospital Distrital de Torres Vedras Terapeuta da Fala Licenciatura 16

Ana Francisca 
Carvalho, Pedro 
Martinho, Rita Sousa

APPACDM Setúbal Terapeutas da Fala
Licenciatura, 
Licenciatura, 
Licenciatura

4

Ana Grandão, Nuno 
Silva

Santa Casa da Misericórdia de Setúbal, Santa 
Casa de Misericórdia de Arraiolos

Terapeutas da Fala
Licenciatura, 
Licenciatura

8

Ana Paris Leal, 
Jaqueline Carmona

PIN - Progresso Infantil Terapeutas da Fala Mestrado, Licenciatura 10

Ana Lúcia Matos, 
Margarida Santos

Cercimb-Cooperativa para a Educação e 
Reabilitação de Crianças Inadaptadas da Moita e 
Barreiro Cr

Terapeutas da Fala Bacharelato Licenciatura 4

Ana Nunes, Joana 
Vasco

LATI - Liga dos Amigos da Tereceira Idade, 
ROLLAR - Clube da Amizade de Setúbal

Terapeutas da Fala
Licenciatura, 
Licenciatura

7

Ana Rita Gonzalez
CADIN - Centro de Apoio ao Desenvolvimento 
Infantil

Terapeuta da Fala Licenciatura 10

André Fernandes, 
Andreia Bernardo

RARÍSSIMAS - Associação Nacional de 
Deficiências Mentais e Raras

Terapeutas da Fala
Licenciatura, 
Licenciatura

4

Ângela Nogueira, 
Elisabete Ferreira

DIFERENÇAS - Centro de Desenvolvimento Infantil Terapeutas da Fala Mestrado, Mestrado 8

Ângela Pinto Casa Pia de Lisboa - Colégio Maria Pia Terapeuta da Fala Licenciatura 17

Bárbara Filipa da Silva Centro de Saúde de Machico Terapeuta da Fala Licenciatura 13

Carina Pinto
Espaço Pessoa - Centro de Apoio Psicológico e 
Desenvolvimento Pessoal

Terapeuta da Fala Mestrado 9

Carmelina Mota SATPR-EQ-IP Lisboa Terapeuta da Fala Licenciatura 40

Cátia Luís, Sandra 
Bonito

ACES Almada, ACES Arrábida Terapeutas da Fala
Licenciatura, 
Licenciatura

4

Conceição Andrade, 
Olinda Rondão

Hospital Garcia de Orta Terapeutas da Fala
Licenciatura, 
Licenciatura

36

Cristina Martins; 
Cristina Vareda

Laboratório da Fala - LABFALA, Lda Terapeutas da Fala Licenciatura, Mestrado 26

Dina Alves, Tânia Reis Relicário de Sons - Terapia da Fala Terapeutas da Fala
Doutoramento, 
Licenciatura

8

Filomena Silva Hospital São Francisco Xavier Terapeuta da Fala Bacharelato 32

Graça Batalheiro, 
Vitalina Fachadas

Agrupamento de Escolas Pedro Eanes Lobato, 
Agrupamento de Escolas Terras de Laurus

Terapeutas da Fala Mestrado, Licenciatura 31

Graça Duarte, Teresa 
Neto de Carvalho

Unidade de Apoio a Alunos Surdos - Agrupamento 
de Escolas Quinta de Marrocos

Terapeutas da Fala Mestrado, Mestrado 36

Irene Ferreira Hospital Particular de Almada Terapeuta da Fala Bacharelato 24

Isabel Magalhães, 
Maria João Marques

CERCIZIMBRA - Cooperativa para a Educação e 
Reabilitação de Crianças Inadaptadas - Sesimbra

Terapeutas da Fala
Licenciatura, 
Licenciatura

9

Joana Caçoeiro, 
Leonor Fontes, Tânia 
Lavra; Raquel Reis

Hospital D. Estefânia Terapeutas da Fala

Licenciatura, 
Licenciatura, 
Licenciatura, 
Licenciatura

5

Cristiane Riço, Joana 
Fortunato

Hospital Espírito Santo, Évora Terapeutas da Fala Licenciatura, Mestrado 8

Joana Rombert, Maria 
João Ximenes

Hospital de Santa Maria Terapeutas da Fala
Licenciatura, 
Licenciatura

14

Lénia ferreira, Mónica 
Baptista

Centro Helen Keller Terapeutas da Fala
Licenciatura, 
Licenciatura

4

Mafalda Almeida, 
Tânia Constantino, 
Sandra Ruivinho

Hospital Cuf Infante Santo Terapeutas da Fala
Licenciatura, 
Licenciatura, 
Licenciatura

5

Maria Filomena 
Gonçalves

IPO - Lisboa Terapeuta da Fala Licenciatura 34

Maria João Vilafranca Unidade de Cuidados Paliativos de Alhos Vedros Terapeuta da Fala Licenciatura 16

Maria José Ramos, 
Rita Alemão

Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca, EPE Terapeutas da Fala
Licenciatura, 
Licenciatura

10

Marisa Santos Centro Comunitário de São Sebastião Terapeuta da Fala Licenciatura 3

Paula Cristina Garcia, 
Susana Santos

SAMS-Prestação integrada de cuidados de saúde Terapeutas da Fala
Licenciatura, 
Licenciatura

11

Raquel Aires, Pedro 
Aires de Sousa

Hospital Pulido Valente Terapeutas da Fala Licenciatura, Bacharel 36

Rosa Rodrigues Hospital da Luz Terapeuta da Fala Licenciatura 9

Hospital de Nossa Senhora do Rosário Terapeutas da Fala Mestrado, Licenciatura 23
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Sandra Ramos, 
Teresa Rosado

Sónia Andrade Cercitejo Terapeuta da Fala Licenciatura 16

Acácio José Venâncio, 
Luís Mestre

Rádio Jornal de Setúbal, TVSetúbal
Realizador locutor, 
Diretor de Serviços 
audiovisuais

Ens.Secundário, 
Ens.Secundário

29

Silvia Júlio Hospital de São Bernardo Fisioterapeuta Licenciatura 28

Lígia Oliveira, Sandra 
Sofia Costa

Associação Humanitária e Bem Fazer de São 
Paulo, Associação de Socorros Mútuos 
Setubalense

Diretoras de Serviços
Licenciatura, 
Licenciatura

17

Fátima Rodrigues, 
Ana Bordeira, Isabel 
Jordão

Liga dos Amigos da Terceira Idade - Centro 
Comunitário do Bocage; Centro Comunitário de 
Setúbal, Cáritas Diocesana de Setúbal - Centro 
Social Nossa Senhora da Paz

Técnica de Serviço 
Social, Diretora de 
Serviço

Licenciatura, 
Licenciatura

20

Neuza Ferreira, 
Patrícia Pato

Associação de Solidariedade Social da Freguesia 
da Gâmbia, Pontes e Alto da Guerra

Diretoras de Serviços
Licenciatura, 
Licenciatura

6

Paula Pedro, 
Margarida Vieira

CAO1 - APPACDM Setúbal, Projeto Escolhas - 
Pró.Infinito e mais Além

Coordenadoras de 
Serviços

Licenciatura, 
Licenciatura

20

Maria Fernanda 
Marcelino, Maria João 
Correia

Agrupamento de Escolas de Alcochete, Escola 
Secundária D.João II

Professoras
Licenciatura, 
Licenciatura

18

Pergunta A18 e A20

A18. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:

Estabelecimento de Ensino: Instituto Politécnico de Setúbal
Unidade Orgânica: Escola Superior de Saúde 

A19. Regulamento de creditação de formação e experiência profissional (PDF, máx. 500kB):

A19._Regulamento-Processo-RVC-IPS.pdf

A20. Observações:

1. O Curso de Licenciatura em Terapia da Fala (CLTF) tem uma duração de 4 anos. Cada ano curricular organiza-se 
temporalmente em 4 módulos, dois em cada semestre. As unidades curriculares neles lecionadas têm exclusivamente a 
duração do módulo (8 semanas). Deste modo, em cada módulo iniciam-se e concluem-se quatro unidades curriculares, 
correspondentes a 15 ECTS (excepto no dois últimos módulos do curso, em que os 15 ECTS correspondem a apenas 
três unidades curriculares). Esta estrutura simétrica resulta nalgumas dificuldades identificadas como pontos fracos na 
análise SWOT (cf. secção 5), nomeadamente no que respeita à organização das UC de estágio. Estes e outros pontos 
fracos identificados suscitaram propostas de melhoria que podem implicar ajustes no plano de estudos (cf. secção 6). 
Uma vez que esses ajustes não alteram os elementos caracterizadores do ciclo de estudos, não se propõe neste 
documento uma reestruturação curricular. A implementação das ações de melhoria propostas decorrerá da aprovação 
pelos órgãos legal e estatutariamente competentes do IPS, sob proposta da coordenação do curso, após a sua 
discussão com a comissão de avaliação externa (CAE).

2. Secção 3 – 5.1.3 (Procura do ciclo de estudos) – Os dados inseridos dizem respeito exclusivamente ao número de 
vagas do concurso nacional de acesso. O CLTF integra também estudantes provenientes de concursos locais de 
acesso, num total de 30 vagas no ano letivo 2013/14, e 31 em 2014/15, que foram preenchidas na totalidade. 

3. Secção 4 – 6.2.1 – Fichas de unidade curricular – As unidades curriculares Experiência e Técnicas IV e Experiência e 
Técnicas VIII têm conteúdos semelhantes. Este facto deve-se a ter sido feita uma revisão dos conteúdos de todas as 
unidades curriculares de Experiência e Técnicas e ter havido uma reorganização desses conteúdos; foi feito um plano 
de transição que estará terminado no fim deste ano letivo, o qual implicou a repetição de conteúdos em alguns anos 
curriculares.

4. A equipa docente do ciclo de estudos aqui reportada diz respeito ao ano letivo 2013/14, e difere substancialmente da 
equipa docente dos anos anteriores e do presente (2014/15), por circunstâncias excecionais ou imprevisíveis, como a 
ausência por licença de parentalidade de um docente e alterações contratuais alheias à gestão direta dos recursos 
humanos afetos ao curso. 

A20. Observations:

1. The programme in Speech Therapy (CLTF) has a duration of 4 academic years. Each academic year is organized in 4 
modules, two in each semester. Each curricular unit takes place within a module, i.e., in 8 weeks. Therefore, each module 
comprises four curricular units corresponding to 15 ECTS (except in the last two modules of the programme, in which 
the 15 ECTS are distributed by 3 curricular units). This symmetrical structure resulted in some difficulties identified as 
weaknesses in the SWOT analysis (section 5), in particular regarding the implementation of clinical places. All the 
weaknesses identified led to the proposal of improvement measures, which may imply readjustments to the study plan 
(section 6). Since these readjustments do not modify the characterizing elements of CLTF, no curricular restructuring is 
proposed. The implementation of the proposed improvement measures will follow the approval by the relevant 
management units of IPS, under proposal by the study programme coordinator, and after being discussed with the CAE. 

2. Section 3 - 5.1.3 (Study programme’s demand) - The data displayed refers solely to the national higher education 
access process. CLTF also integrates students from local higher education access processes, with 30 vacancies in total 
in the academic year 2013/14 and 31 in 2014/15, which were completely fulfilled.
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3. Section 4 - 6.2.1 (Fichas de unidade curricular) – The curricular units Experiência e Técnicas IV e Experiência e 
Técnicas VIII have similar contents. This is due to a review of the contents of all curricular units Experience and 
Technics, resulting in a reorganization of them. A transition plan that will be completed at the end of this school year 
implied thus the repetition of contents in some academic years.

4. The teaching staff reported refers to the academic year 2013/14, and differs considerably from the one of previous 
academic years and the current one (2014/15), due to exceptional or unpredictable circumstances, as the parental leave 
and contract changes not controlled by the programme’s human resources direct management.

1. Objectivos gerais do ciclo de estudos

1.1. Objectivos gerais definidos para o ciclo de estudos.

O ciclo de estudos destina-se a formar Terapeutas da Fala, e desenvolve competências teóricas, clínicas e relacionais, 
promovendo a reflexão da prática clínica e dos cuidados prestados aos utentes e populações. 
Espera-se que os futuros profissionais sejam capazes de: identificar e analisar problemas clínicos e teóricos; 
estabelecer objetivos para lidar com os problemas identificados; desenvolver estratégias para alcançar os objetivos 
estabelecidos; avaliar resultados da intervenção; analisar o conhecimento atual; refletir sobre o seu desempenho aos 
vários níveis; contribuir para o desenvolvimento do conhecimento em Terapia da Fala; conduzir/participar ativamente em 
projetos de investigação; contribuir para a promoção da saúde e otimização da qualidade de vida dos indivíduos e da 
sociedade.
As competências a desenvolver organizam-se em oito áreas: Prevenção, Intervenção, Aconselhamento, Trabalho de 
equipa, Gestão de serviços, Formação, Desenvolvimento profissional, e Investigação.

1.1. Study programme's generic objectives.

The study programme aims at qualifying Speech Therapists by developing theoretical, clinical and relational skills and 
promoting reflection on clinical practice and care provided to patients and populations. It is expected that future 
professionals are able to: identify and analyze clinical and theoretical problems; set goals to address problems 
identified; develop strategies to achieve the stated goals; evaluate results of the intervention; analyze the current 
knowledge; reflect on their performance at various levels; contribute to the development of knowledge in Speech 
Therapy; lead/participate actively in research projects; contribute to health promotion and optimizing quality of life of 
individuals and society. Skills to be developed are organized into eight areas: Prevention, Intervention, Counseling, 
Teamwork, Service Management, Training , Professional Development, and Research.

1.2. Inserção do ciclo de estudos na estratégia institucional de oferta formativa face à missão da instituição.

O IPS é uma instituição pública de ensino superior que tem por missão a criação, transmissão e difusão do 
conhecimento técnico-científico e do saber de natureza profissional, através da articulação do estudo, do ensino, da 
investigação orientada e do desenvolvimento experimental. Pretende ser uma instituição fortemente articulada com a 
região, e contribuir para a criação de uma cultura de fomento do empreendedorismo, da inovação tecnológica, de 
transferência de conhecimento e tecnologia entre a academia e as empresas e instituições.
O curso de Licenciatura em Terapia da Fala inscreve-se nesta missão. Destina-se a formar profissionais de saúde 
qualificados para a prestação de cuidados nas áreas da Comunicação, Linguagem, Fala, Voz, Fluência e Deglutição, e 
promove o desenvolvimento de competências, pela articulação das componentes de conhecimento científico e de 
prática profissional, com atividades de relação com a envolvente, nomeadamente, na atividade da Clínica da Fala, na 
prossecução de projetos de investigação aplicada e na dinamização de projetos comunitários em estreita articulação 
com instituições de saúde e educação da região. Alguns docentes do curso exerceram ou exercem a sua profissão, o 
que reforça a transferência de conhecimentos, o desenvolvimento de investigação aplicada, as parcerias institucionais e 
desempenhos pedagógicos ricos e motivadores, porque comportam a transmissão de experiências profissionais reais. 
Na promoção do empreendedorismo, esta relação com o exterior é também proveitosa e reforçada no curso pela 
promoção de competências básicas de criação de empresas e gestão, o que potencialmente aumenta as perspetivas de 
emprego. Na dimensão de investigação aplicada e transferência de tecnologia e conhecimento, têm sido criados 
recursos instrumentais na prática clínica em Terapia da Fala, alguns de base tecnológica, e forte impacto na prática 
clínica dos terapeutas da fala em Portugal.

1.2. Inclusion of the study programme in the institutional training offer strategy, considering the institution's mission.

.IPS is a public higher education institution, whose mission is creating, transmitting and disseminating technical-
scientific and professional knowledge, through the study, training, applied research and experimental development. It 
seeks a strong articulation with the region, and to contribute to develop a culture of entrepreneurship, technological 
innovation, and knowledge and technology transfer between academia and companies and institutions. 
The programme in Speech Therapy takes part of this mission. It aims at training health professionals qualified to deliver 
care services in the areas of Communication, Language, Speech, Voice, Fluency and Swallowing, promoting the 
development of competences, by the articulation of scientific knowledge and professional practice with activities within 
the community, in particular, the activity developed by the Speech Clinic, applied research projects and community 
projects, in close collaboration with Health and Education institutions of the region. Part of the teaching staff team had or 
still have a professional occupation (as speech therapists, psychologists or doctors), what strengthens transfer of 
knowledge, applied research, institutional partnerships, as well as rich and motivating pedagogical performances, 
implying the transmission of real situations. The promotion of entrepreneurship is also based on this relation with 
surroundings. In the programme study plan, basic competences of business creation and management are promoted in 
order to potentially increase prospects for employment. In the dimension of applied research and technology and 
knowledge transfer, instrumental resources in clinical practice in Speech Therapy have been created, some of them 
technologically based, with a strong impact on clinical practice of speech therapists in Portugal.
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1.3. Meios de divulgação dos objectivos aos docentes e aos estudantes envolvidos no ciclo de estudos.

Os objetivos do curso estão expressos no Manual do Curso de Licenciatura em Terapia da Fala, que é fornecido no 
início de cada ano letivo a todos os docentes e estudantes; contém informação sobre a profissão, princípios 
orientadores do curso, objetivos, características do currículo, plano de estudos, docentes, perfil de competências à 
saída e calendário escolar. Esta informação é complementada pela informação constante nas fichas de unidade 
curricular (UC) (acessíveis no Portal web da ESS-IPS) e nos manuais de UC (do estudante e do docente), 
disponibilizados na plataforma Moodle, que é usada como suporte ao funcionamento das UC. Os estudantes têm ainda, 
à chegada, um Programa de Integração (PIEESS) durante o qual são acolhidos numa sessão com a equipa docente do 
curso, em que é transmitida e discutida essa informação sobre os objetivos do curso, organização do currículo e 
métodos de ensino-aprendizagem.

1.3. Means by which the students and teachers involved in the study programme are informed of its objectives.

The objectives are expressed in the study programme guide, which is provided to teaching staff and students at the 
beginning of each academic year; it contains information about the profession, programme guiding principles, 
objectives, curricular units, syllabus, teachers, competence profile required at graduation, and academic calendar. This 
information is supplemented by information in the curricular units (UC) records (available at ESS -IPS webpage), and UC 
manuals (for students and teachers), available at Moodle platform, used to support pedagogical activities. During the first 
week of classes, 1st year students are invited to take part of an Integration Program (PIEESS), during which there is a 
meeting with the teaching staff where they receive this information.

2. Organização Interna e Mecanismos de Garantia da Qualidade

2.1 Organização Interna

2.1.1. Descrição da estrutura organizacional responsável pelo ciclo de estudo, incluindo a sua aprovação, a revisão e 

actualização dos conteúdos programáticos e a distribuição do serviço docente.

O ciclo de estudos é gerido por estruturas organizacionais a dois níveis. Por um lado, pelos órgãos de gestão que, de 
acordo com as competências legalmente estabelecidas, asseguram níveis mínimos de qualidade, desde a aprovação dos 
planos curriculares e dos programas das unidades curriculares, bem como da distribuição de serviço docente (Conselho 
Técnico-Científico), até ao acompanhamento da lecionação, orientação pedagógica e de métodos de ensino-
aprendizagem (Conselho Pedagógico). Por outro lado, o Coordenador de Curso, nomeado pelo Diretor, assegura o 
cumprimento das orientações e das normas definidas pelos órgãos de gestão para os cursos, velando pelo bom 
funcionamento dos mesmos e propondo ações de melhoria. No que refere à distribuição do serviço docente, esta é 
proposta pelo Coordenador de Departamento, aprovada pelo Conselho Técnico-Científico e homologada pelo Diretor.

2.1.1. Description of the organisational structure responsible for the study programme, including its approval, the syllabus 

revision and updating, and the allocation of academic service.

There are two levels of organisational structures responsible for the study programme: i) management units that, 
according to their legally established competences, ensure minimum levels of quality, such as the approval of study plan 
and curricular units, and teaching service allocation (Scientific-Technical Council); monitoring of teaching activities, and 
mentoring of teaching/learning methods (Pedagogical Council); and ii) the programme coordinator, appointed by the 
Director, who ensures compliance with guidelines and standards set by the management units, monitoring the activities 
and proposing improvement actions. The teaching service allocation is proposed by the Department Coordinator, 
approved by the Scientific-Technical Council and confirmed by the Director.

2.1.2. Forma de assegurar a participação ativa de docentes e estudantes nos processos de tomada de decisão que afetam o 

processo de ensino/aprendizagem e a sua qualidade.

Na ESS-IPS existe o Sistema de Gestão da Qualidade do Processo de Ensino Aprendizagem (SGQPEAESS) que inclui 
diversas formas de assegurar a participação dos docentes e estudantes: (a) inquérito sobre a percepção da qualidade 
educativa das Unidades Curriculares (UC) aos discentes; (b) relatórios da discência sobre as UC problema ou boas 
práticas; (c) relatórios da docência para as UC problema ou boas práticas; (d) comissões de curso compostas por 
representantes dos estudantes, docentes e coordenador de curso ou seu representante. As comissões de curso 
analisam os relatórios da docência e discência, a situação específica, as razões para as situações identificadas. Cabe ao 
docente responsável da UC delinear um plano de melhoria. O coordenador de curso sistematiza toda a informação e 
realiza relatório anual do curso que envia para o Conselho Pedagógico para aprovação.
A equipa docente do curso reúne regularmente para troca de informação, análise e gestão científico-pedagógica 
concertada.

2.1.2. Means to ensure the active participation of academic staff and students in decision-making processes that have an 

influence on the teaching/learning process, including its quality.

The ESS-IPS has the Teaching & Learning Quality Management System (TLQMS-ESS), which includes a number of ways 
to assure the participation of students and teachers, namely: (a) questionnaire about the students’ perception of the 
educational quality of each curricular unit (CU); (b) students’ reports about “problem CU” or good “practices CU”; (c) 
Course commissions composed by students representatives, teachers and the course coordinator. These commissions 
analyze the students’ and teachers’ reports, the specific situation and possible reasons for its occurrence. This is 
presented to the teacher responsible for that CU, to define an improvement plan and enable its implementation. The 
course leader compiles all the information and writes an annual report, which is sent to the Educational Committee for 
approval. The programme teaching staff meets regularly to information exchange and analysis, and scientific and 
pedagogical management.
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2.2. Garantia da Qualidade

2.2.1. Estruturas e mecanismos de garantia da qualidade para o ciclo de estudos. 

As estruturas existentes relativamente à garantia da qualidade são as definidas em 2.1.1. Complementarmente, a ESS-
IPS dispõe de uma estrutura local da Qualidade (que integra o Sistema Integrado de Gestão do IPS – SIGIPS) e que tem 
como principais competências: conceber e implementar os procedimentos específicos da ESS; representar a ESS no 
Núcleo de Gestão da Qualidade da Unidade para a Avaliação e a Qualidade do IPS (UNIQUA/IPS); preparar o relatório de 
apoio à revisão do SIGIPS da ESS.
Esta estrutura local da Qualidade é coordenada, a nível central, pela UNIQUA/IPS que, apesar de não ter poder de 
intervenção direta no funcionamento do ciclo de estudos, coordena as estruturas locais da Qualidade existentes nas 
Escolas, nos Serviços Centrais e nos Serviços de Ação Social e tem competências ao nível da coordenação do SIGIPS.

2.2.1. Quality assurance structures and mechanisms for the study programme. 

Existing structures for quality assurance are defined in 2.1.1. In addition, ESS-IPS has a local quality unit, which follows 
the Integrated IPS Management System (SIGIPS) and has the following main responsibilities: develop and implement 
specific procedures of the ESS; represent the ESS in Unit Quality Management Unit for the Evaluation and Quality IPS 
(UNIQUA-IPS); prepare the background report to review ESS SIGIPS. This local unit is coordinated centrally by UNIQUA-
IPS, which, despite having no direct intervention in the operation of the study programme, coordinates local units of 
Quality in Schools, in Central Services and Service Social Action and takes the responsibility of coordinating the SIGIPS.

2.2.2. Indicação do responsável pela implementação dos mecanismos de garantia da qualidade e sua função na instituição. 

De acordo com o SGQPEA-ESS, ao nível da Unidade Orgânica, estão definidos diversos níveis de responsabilidade, 
nomeadamente: (1) Estudantes (2) Responsável da UC (3) Coordenador de Curso e Comissões de Curso (4) Coordenador 
da UMC-ESS (5) Presidente do Conselho Pedagógico (6) Direção.
A nível institucional, existe uma Unidade Central de Coordenação, SIGIPS, que abrange o Núcleo do Sistema de Gestão 
da Qualidade, o Núcleo de Estudos e Planeamento e o Núcleo Pedagógico e Científico. 
A implementação dos mecanismos de garantia da qualidade, tal como previsto no SGQPEA-ESS é assegurada pelo 
Conselho Pedagógico, Coordenador da UMC e Coordenador de Curso, sendo a responsabilidade máxima na unidade 
orgânica do Diretor e do SIGIPS, do Presidente do IPS.

2.2.2. Responsible person for the quality assurance mechanisms and position in the institution. 

According to the TLQMS-ESS, different levels of responsibility are defined, namely: (1) Students (2) CU responsible 
teacher (3) Course Leader and Course commissions (4) CIU coordinator (5) President of the Educational Committee (6) 
Director of the School. At the level of IPS, there is a central coordination unit (SIGIPS), which includes the Quality 
Management System Nucleus, Study and Planning Nucleus and the Educational and Scientific Nucleus.
The implementation of the quality assurance mechanisms are, as foreseen in the TLQMS-ESS, guaranteed by the 
President of the Educational Committee, the Coordinator of the CIU and Course Leader, being that, the utmost 
responsibility within of the school is of the Director of the School and the utmost responsibility of the SIGIPS is of the 
President of the IPS.

2.2.3. Procedimentos para a recolha de informação, acompanhamento e avaliação periódica do ciclo de estudos. 

I. Inquéritos pedagógicos realizados semestralmente pelo IPS para recolher a opinião dos estudantes sobre as 
atividades letivas, os cursos ministrados e os recursos/serviços de apoio, num contexto de melhoria contínua do 
processo educativo. Os resultados obtidos contribuem também para a avaliação dos docentes. A perceção dos 
estudantes é analisada relativamente ao processo de ensino-aprendizagem das UC e do curso, através de questões 
agrupadas nos tópicos: Informação sobre o estudante; organização e funcionamento (do curso); processo de ensino-
aprendizagem; recursos/serviços de apoio; apreciação global do curso; opinião pessoal. II. Relatório de Monitorização 
anual realizado pelo coordenador do curso, de acordo com o guião elaborado pela UNIQUA/IPS. Os dados são 
disponibilizados pelo Sistema de Informação, cabendo ao coordenador do curso a análise e a identificação de ações de 
melhoria. 

2.2.3. Procedures for the collection of information, monitoring and periodic assessment of the study programme. 

I. Pedagogical surveys, every semester, to assess students perceptions on academic activities, the programme and 
resources/support services in a context of continuous improvement of the educational process. Students perceptions 
are analised with respect to the UC and programme teaching/learning process through questions on: the student; 
organisation and operation (of the programme); teaching/learning process; resources/support services; overall 
assessment of the programme; personal opinion. The results also contribute to the assessment of teaching staff.
II. Annual Monitoring Report written by the course coordinator, according to the script prepared by UNIQUA-IPS. The 
analysis of the data, made available by the Information System, contributes for the identification identification of 
improvement actions.

2.2.4. Link facultativo para o Manual da Qualidade 

http://www.ips.pt/ips_si/conteudos_geral.conteudos_ver?

pct_pag_id=30748&pct_parametros=p_pagina=30748&pct_disciplina=&pct_grupo=247

2.2.5. Discussão e utilização dos resultados das avaliações do ciclo de estudos na definição de ações de melhoria. 

Os resultados das avaliações previstas no sistema de garantia da qualidade são discutidas entre os estudantes e o 
coordenador de curso e o responsável de UC. Como resultado são produzidos dois relatórios (de discência e docência) 
e enviados para as comissões de curso, que os analisam e fazem propostas específicas de melhoria. O plano de ação é 
registado em relatório e é implementado pelo responsável da UC. No caso de ações de melhoria que ultrapassem o 
âmbito da UC, a sua implementação passa pelo coordenador do curso e pelas pessoas envolvidas (atividades extra 
curriculares, atividades na comunidade, educação clinica, entre outras). A sua implementação é monitorizada pelo 
coordenador de curso e Conselho Pedagógico.
Os Relatórios de Monitorização elaborados anualmente compreendem uma secção onde, após a autoavaliação do ciclo 
de estudos, se propõem ações de melhoria. Estas são depois operacionalizadas com a equipa docente, e implementadas 
e avaliadas nos anos seguintes. 
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2.2.5. Discussion and use of study programme’s evaluation results to define improvement actions. 

The results of the evaluations foreseen in the quality assurance system are discussed amongst students, and between 
the course leader and the CU responsible teacher. Two reports are produced (of the teacher and of the students) and 
sent to the course commissions, who analyse them and make specific improvement suggestions. The action Plan is 
registered in the Report and is implemented by the CU responsible teacher. In the cases when the improvement plan 
goes beyond the CU sphere, its implementation is of the responsibility of the course leader and other people involved 
(extra curricular activities, community activities, clinical education, amongst others). The implementation is monitored by 
the Course Leader and the Educational Committee.
Annual Monitoring Reports comprise a section where, after the self-assessment of the programme, improvement actions 
are proposed, being implemented by the teaching team and evaluated in the subsequent academic years. 

2.2.6. Outras vias de avaliação/acreditação nos últimos 5 anos. 

- Acreditação preliminar pela A3ES (13-12-2011);
- Avaliação do IPS pela Associação Europeia de Universidades (EUA), 2008 - relatório disponível em 
http://www.ips.pt/ips_si/web_base.gera_pagina?P_pagina=30595), e posterior programa de acompanhamento, 2011 - 
relatório disponível em http://www.ips.pt/ips_si /web_base.gera_pagina?P_pagina=30596.

2.2.6. Other forms of assessment/accreditation in the last 5 years. 

- Preliminary accreditation by A3ES (13-12-2011);
- IPS assessment by the European Universities Association (EUA) in 2008 - report available at 
http://www.ips.pt/ips_si/web_base.gera_pagina?P_pagina=30595, and monitoring program, 2011 - report available at 
http://www.ips.pt/ips_si /web_base.gera_pagina?P_pagina=30596.

3. Recursos Materiais e Parcerias

3.1 Recursos materiais

3.1.1 Instalações físicas afetas e/ou utilizadas pelo ciclo de estudos (espaços letivos, bibliotecas, laboratórios, salas de 

computadores, etc.).

Mapa VI. Instalações físicas / Mapa VI. Facilities

Tipo de Espaço / Type of space Área / Area (m2)

Direção ESS 82

Sector académico 113

Gabinete da Direção da Divisão Académica 18

Gabinete de apoio administrativo e logístico 30

Economato de apoio a aulas 12

Gabinete de recursos externos 18

Gabinete de apoio informático 24

Sala de reuniões 76

Gabinete de docentes 14

Gabinete de docentes 14

Gabinete de docentes 14

Gabinete de docentes 14

Gabinete de docentes 14

Oficina Pedagógica 18

Biblioteca 1072

Laboratório de Fala 52

Laboratório de Fala 36

Laboratório de Investigação em Terapia da Fala (LabInTF) 11

Laboratório de Anatomia 42

Clínica da Fala 48

Auditório 102

Auditório 95

Sala de Aula 53

Sala de Aula 53

Sala de Aula 53

Sala de Aula 42

Sala de Aula 65

Sala de computadores 59

Sala de computadores 53

Auditório (eventos) 295

Bar 219

Bar 34
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Reprografia 53

Sala de estudantes da AAIPS 224

Sanitários (total) 150

3.1.2 Principais equipamentos e materiais afetos e/ou utilizados pelo ciclo de estudos (equipamentos didáticos e científicos, 

materiais e TICs).

Mapa VII. Equipamentos e materiais / Map VII. Equipments and materials

Equipamentos e materiais / Equipment and materials
Número / 

Number

Laringe eletrónica- Amplicord 2

Modelos Anatómicos Diversos (Cérebro, Ouvido, Laringe, Nariz, Sistema Musculosquelético, etc.) 18

Material Diverso de Audiologia (Audiómetros, Próteses Auditivas, etc.) 10

Espirómetros Diversos 3

Laringoscópio 1

Equipamentos para Cefalometria (Paquímetros Digitais e Esquadros) 60

Estetoscópios 12

Quadros de Anatomia - Ouvido Humano, Laringe, Nariz 3

Modelos de Bebés e Crianças Realistas 3

Material Motricidade Orofacial Diverso (Espelhos, Exercitadores, Vibradores etc.) 10

Material de Intervenção (Jogos, Brinquedos, Imagens e Sequências) 35

ADL : avaliação do desenvolvimento da linguagem: manual do examinador 2

ALO- Avaliação da Linguagem Oral 9

GOL-E : Grelha de Observação de Linguagem 5

TALC -Teste de Avaliação da Linguagem na Criança 8

TICL- Teste de Identificação de Competências Linguísticas + CD 3

TOPL- Test of Pragmatic Language 1

Palpa : provas de avaliação da linguagem e da afasia em Português 1

Gecco- Avaliação de Capacidades de Comunicação 1

Q. A. L. A. : questionnaire d'auto-évaluation du langage : aphasie 1

MAI : test de memoria auditiva inmediata : manual 1

MMSE : examen cognoscitivo mini-mental 1

CONFIAS : consciência fonológica : instrumento de avaliação sequencial 1

Avaliação fonológica da criança : reeducação e terapia 1

Teste de articulação verbal - TAV 1

TFF-ALPE- Teste Fonético Fonológico ALPE 10

PAOF- Protocolo de Avaliação Orofacial 1

PMA : aptidões mentais primárias: manual técnico 1

Pré-Escolar : provas de diagnóstico pré-escolar : manual 1

Aprender a ler e avaliar a leitura : o til: teste de idade de leitura 4

BAS-3 : bateria de socialização : auto-avaliação 1

Behavior assessment battery for school-age children who stutter 1

Currículo Carolina para bebés e crianças pequenas com necessidades especiais 1

Stuttering severity instrument for children and adult 1

Wassp : the Wright & Ayre stuttering self-rating profiile 1

Software para intervenção terapêutica e comunicação aumentativa: Grid2, SPC, BIA, Dr. Speech (Praat ; Speech Filling 
System ; wavesurfer ; SFS/Wasp; Speech Tools

60

Software para investigação qualitativa: NVivo,  Hypertranscribe 10

Software de Suporte a Investigação: Superlab Pro versão 4.5+SV-1 Smart Voice Key 1

Software Análise Avançada de Voz : (CSL) Computerized Speech Lab e Multi-Dimensional Voice Program 2

Licença de Rede Software de Análise Estatistica e Outros ( SPSS 20.0 e 22.0, Windows, Office) 1

End Note X 10

Gravador/Leitor Dat Tascam DAP1 2

Headphones – K101 4

Computerized Speech Lab (CSL) Modelo 4500 - Kay Elemetrics 1

Hardware kidtrac 2

Hardware Bigred Manipulo2 2

Computadores diversos equipados com: Placas de Som Sound Blaster Audigy, Monitores, Colunas, Microfones Sennheiser, 
Auscultadores, suportes de microfone)

18

Computadores diversos com Monitor, teclado e rato 40

Computadores Portáteis 2

Leitores MiniDisck Tascan 1
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3.2 Parcerias

3.2.1 Parcerias internacionais estabelecidas no âmbito do ciclo de estudos.

O curso integra parcerias que envolvem mobilidade de docentes e estudantes, cursos intensivos e projetos de 
investigação aplicada e pedagógica: 
1. Parcerias na Europa: Artevelde Hogeschool (Bélgica); Hogeschool Zuyd, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, 
Hogeschool Rotterdam (Holanda); University of Zagreb (Croácia); University of Ljubljana (Eslovénia); Ramon Llull 
(Espanha); Birmingham City University (Inglaterra); Université François-Rabelais - Tours (França);
2. Parcerias na América do Sul: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Universidade de São Paulo, Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro (Brasil), Universidad de Talca (Chile); 
3. Consórcios na Europa: Consortium of Institutes of Higher Education in Health and Rehabilitation in Europe 
(COHEHRE); 65 instituições europeias com cursos de formação em Terapia da Fala (projeto NetQues - Network for 
Tuning Standards and Quality of Education Programmes in Speech and Language Therapy across Europe).

3.2.1 International partnerships within the study programme.

The programme includes International partnerships, involving teaching staff and students mobility, intensive 
programmes and applied research and pedagogical projects:
1. European partnerships: Artevelde Hogeschool (Belgium); Hogeschool Zuyd, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, 
Hogeschool Rotterdam (Holand); University of Zagreb (Croatia); University of Ljubljana (Slovenia); Ramon Llull (Spain); 
Birmingham City University (UK); Université François-Rabelais - Tours (France);
2. South American partnerships: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Universidade de São Paulo, Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro (Brazil), Universidad de Talca (Chile); 
3. European Consortia: Consortium of Institutes of Higher Education in Health and Rehabilitation in Europe (COHEHRE); 
65 european institutions with Speech Therapy programmes (NetQues - Network for Tuning Standards and Quality of 
Education Programmes in Speech and Language Therapy across Europe).

3.2.2 Parcerias nacionais com vista a promover a cooperação interinstitucional no ciclo de estudos, bem como práticas de 

relacionamento do ciclo de estudos com o tecido empresarial e o sector público.

O curso integra parcerias nacionais que envolvem colaboração na organização de encontros científicos e jornadas 
temáticas, projetos de investigação e de intervenção comunitária, formação avançada, e estágios clínicos:
associações profissionais, científicas e instituições de ensino superior com formação em Terapia da Fala; outras 
instituições de ensino superior e unidades de I&D, nomeadamente a FCSH-UNL (através da associação no curso de 
mestrado); órgãos de poder local no distrito de Setúbal; órgãos do poder central da área da Saúde (DGS e ARSLVT); 
centros hospitalares e centros de saúde de Lisboa e Vale do Tejo; escolas do ensino básico e secundário de Lisboa e 
Vale do Tejo; IPSS e instituições privadas prestadoras de cuidados de saúde, educação e apoio a idosos; empresas com 
atividade na área da Terapia da Fala; rádios e televisões locais (a lista completa das parcerias pode ser consultada no 
Portal da ESS-IPS).

3.2.2 National partnerships in order to promote interinstitutional cooperation within the study programme, as well as the 

relation with private and public sector

The programme includes national partnerships involving collaboration in the organization of scientific meetings and 
thematic workshops, research and community projects, advanced training, and clinical placements: professiona and 
scientific associations, and institutions of higher education with a degree in Speech Therapy; other higher education 
institutions and R&D units , including FCSH- UNL (associated in a cojoint master programme); local authorities in 
Setúbal district; central government units in Healthcare (DGS and ARSLVT); hospitals and healthcare centers in Lisbon 
and Tagus Valley; basic and secondary schools in Lisbon and Tagus Valley; IPSS and private institutions providing 
healthcare, education and support for the elderly; companies with activity in the area of Speech Therapy; local radio and 
television - the complete list of partners can be found on the ESS- IPS webpage.

3.2.3 Colaborações intrainstitucionais com outros ciclos de estudos.

Atividades de colaboração com outros ciclos de estudos de 1o e 2o ciclo, da ESS-IPS, e de outras unidades orgânicas 
do IPS incluem: 
1. “Ouvindo os Idosos” (com cursos de licenciatura em Enfermagem e Fisioterapia), para o desenvolvimento de 
competências de comunicação com utentes idosos da comunidade;
2. aulas abertas com os cursos de licenciatura da ESS, e mestrado em Desenvolvimento e Perturbações da Linguagem 
na Criança, (Re)Habilitação Vocal e Engenharia Biomédica; 3. trabalhos de projeto (4o ano) em parceria com estudantes 
dos curso de licenciatura em Fisioterapia (projeto comunitário), e do curso de licenciatura em Engenharia Informática da 
ESTS (aplicações informáticas para a Saúde);
4. Ciclo de Debates da ESS, com apresentação dos trabalhos de intervenção na comunidade e investigação dos 
estudantes de vários ciclos de estudos da ESS-IPS (4o ano do CLTF); 5. serviço docente em temáticas relacionadas com 
a Terapia da Fala em outros ciclos de estudos (ESS, ESTS e ESE).

3.2.3 Intrainstitucional colaborations with other study programmes.

Collaborative activities with other study programmes (1st and 2nd cycles) from ESS -IPS and other units of the IPS 
include: 
1. "Listening to Seniors" (bachelor programmes in Nursing and Physiotherapy) , for the development of communication 
skills with elderly clients; 
2. Open classes (bachelor programmes of ESS, masters in Development and Language Impairment in Children, Vocal 
(Re)Habilitation, and Biomedical Engineering); 
3. Project work (4th year) in partnership with students from the bachelor degree in Physiotherapy (community project) , 
and the bachelor in Computer Engineering ESTS (software for Health); 
4. Debate Cycle ESS-IPS, with presentation of ESS-IPS students’ intervention work in the community and research (4th 
year); 
5. teaching collaboration in issues related to the Speech Therapy in other study programmes (ESS , ESTS and ESE).
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4. Pessoal Docente e Não Docente

4.1. Pessoal Docente 

4.1.1. Fichas curriculares

Mapa VIII - Ana Cristina Fernandes Ferreira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

Ana Cristina Fernandes Ferreira

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:

Equiparado a Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

50

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Ana Lúcia Alvito dos Santos Furtado de Castro

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

Ana Lúcia Alvito dos Santos Furtado de Castro

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:

Professor Coordenador ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Ana Paula de Brito Garcia Mendes

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

Ana Paula de Brito Garcia Mendes

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:

Professor Adjunto ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular
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Mapa VIII - Ana Rita Teixeira Murta

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

Ana Rita Teixeira Murta

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:

Equiparado a Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

6

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Annelyse dos Santos Lira Soares Pereira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

Annelyse dos Santos Lira Soares Pereira

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:

Equiparado a Professor Adjunto ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

11

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - António Manuel dos Reis Marques

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

António Manuel dos Reis Marques

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:

Professor Coordenador ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Carlos Manuel Cardoso Gonçalves

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

Carlos Manuel Cardoso Gonçalves

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):

<sem resposta>
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4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

Escola Superior de Educação

4.1.1.4. Categoria:

Equiparado a Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Célia Cristina Casaca Soares

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

Célia Cristina Casaca Soares

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:

Professor Adjunto ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Cristina Maria de Paiva Chaves Lopes Caroça Tomé de Jesus

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

Cristina Maria de Paiva Chaves Lopes Caroça Tomé de Jesus

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:

Equiparado a Professor Adjunto ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

6

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Dina Paula Jorge Caetano Alves

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

Dina Paula Jorge Caetano Alves

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:

Equiparado a Professor Adjunto ou equivalente
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4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Filipa Alexandra Bragadeste Lopes

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

Filipa Alexandra Bragadeste Lopes

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

Escola Superior de Ciências Empresariais

4.1.1.4. Categoria:

Equiparado a Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

40

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Hélder António Vinagreiro Gomes Alves

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

Hélder António Vinagreiro Gomes Alves

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:

Equiparado a Professor Adjunto ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

24

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Maria Helena de Figueiredo Ramos Caria

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

Maria Helena de Figueiredo Ramos Caria

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:

Professor Coordenador ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular
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Mapa VIII - Inês Fernandes Costa

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

Inês Fernandes Costa

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:

Equiparado a Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

50

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Inês Tello Rato Milheiras Rodrigues

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

Inês Tello Rato Milheiras Rodrigues

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:

Equiparado a Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

23

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Íris Gomes Bonança

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

Íris Gomes Bonança

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:

Equiparado a Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

45

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Joaquim João Casimiro Gronita

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

Joaquim João Casimiro Gronita

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):

<sem resposta>
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4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:

Equiparado a Professor Adjunto ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Maria João Silva Pires Ximenes

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

Maria João Silva Pires Ximenes

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:

Equiparado a Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

36

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Ana Margarida Monteiro Cortes Ramalho

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

Ana Margarida Monteiro Cortes Ramalho

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:

Equiparado a Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

23

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Maria da Conceição Espírito Santo Toscano Batista

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

Maria da Conceição Espírito Santo Toscano Batista

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:

Equiparado a Professor Adjunto ou equivalente
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4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

70

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Ângela Marina Carvalho de Jesus

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

Ângela Marina Carvalho de Jesus

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:

Equiparado a Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Miriam Isabel Barbosa Moreira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

Miriam Isabel Barbosa Moreira

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:

Equiparado a Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

14

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Marta Patricia Argüello Argüello

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

Marta Patricia Argüello Argüello

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:

Professor Adjunto ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular
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Mapa VIII - Sónia Marina Dias de Jesus Lima

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

Sónia Marina Dias de Jesus Lima

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:

Equiparado a Professor Adjunto ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Susana Mesquita de Deus Correia

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

Susana Mesquita de Deus Correia

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:

Equiparado a Professor Adjunto ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

13

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Telma Andreia da Costa Pereira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

Telma Andreia da Costa Pereira

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:

Equiparado a Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Vânia Isabel da Cunha Ribeiro

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

Vânia Isabel da Cunha Ribeiro

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):

<sem resposta>
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4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:

Equiparado a Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

45

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Maria Isabel Santos Lestro Henriques

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

Maria Isabel Santos Lestro Henriques

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:

Equiparado a Professor Adjunto ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

11

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Helena Maria de Jesus Germano

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

Helena Maria de Jesus Germano

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):

Instituto Politécnico de Setúbal (IPS)

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

Escola Superior de Saúde (ESS)

4.1.1.4. Categoria:

Professor Adjunto ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - João Miguel Lima Ferreira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

João Miguel Lima Ferreira

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:

Equiparado a Professor Adjunto ou equivalente
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4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Cristina Maria Rosado da Silva Coelho

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

Cristina Maria Rosado da Silva Coelho

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:

Equiparado a Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

6

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Alexandra Paula dos Santos Mendes Vaz

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

Alexandra Paula dos Santos Mendes Vaz

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:

Equiparado a Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

11

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular

4.1.2 Mapa IX - Equipa docente do ciclo de estudos (preenchimento automático)

4.1.2. Mapa IX -Equipa docente do ciclo de estudos / Map IX - Study programme’s teaching staff

Nome / Name
Grau / 

Degree
Área científica / Scientific Area

Regime de tempo / 

Employment link

Informação/ 

Information

Ana Cristina Fernandes 
Ferreira

Mestre
Desenvolvimento e Perturbações da Linguagem na 
Criança, especialização em Terapia da Fala e 
Perturbações da Linguagem

50 Ficha submetida

Ana Lúcia Alvito dos Santos 
Furtado de Castro

Doutor Ciências da Linguagem 100 Ficha submetida

Ana Paula de Brito Garcia 
Mendes

Doutor Speech Science 100 Ficha submetida

Ana Rita Teixeira Murta Licenciado Audiologia 6 Ficha submetida

Annelyse dos Santos Lira 
Soares Pereira

Doutor Psicologia Social e Organizacional 11 Ficha submetida

António Manuel dos Reis 
Marques

Doutor Psicologia Social 100 Ficha submetida

Carlos Manuel Cardoso 
Gonçalves

Licenciado Línguas e Literatura - Língua Gestual Portuguesa 100 Ficha submetida

Célia Cristina Casaca Soares Doutor Psicologia Social e Organizacional 100 Ficha submetida

Licenciado Medicina 6 Ficha submetida
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Cristina Maria de Paiva 
Chaves Lopes Caroça Tomé 
de Jesus

Dina Paula Jorge Caetano 
Alves

Doutor Psicolinguística 100 Ficha submetida

Filipa Alexandra Bragadeste 
Lopes

Licenciado Economia 40 Ficha submetida

Hélder António Vinagreiro 
Gomes Alves

Doutor Psicologia Social e Organizacional 24 Ficha submetida

Maria Helena de Figueiredo 
Ramos Caria

Doutor Biologia - Genética 100 Ficha submetida

Inês Fernandes Costa Mestre Enfermagem Médico-Cirúrgica 50 Ficha submetida

Inês Tello Rato Milheiras 
Rodrigues

Mestre Patologia da Linguagem 23 Ficha submetida

Íris Gomes Bonança Licenciado Terapia da Fala 45 Ficha submetida

Joaquim João Casimiro 
Gronita

Mestre Psicologia Clínica e da Saúde 100 Ficha submetida

Maria João Silva Pires 
Ximenes

Licenciado Terapia da fala 36 Ficha submetida

Ana Margarida Monteiro 
Cortes Ramalho

Mestre Linguística 23 Ficha submetida

Maria da Conceição Espírito 
Santo Toscano Batista

Doutor Psicologia Social e Organizacional 70 Ficha submetida

Ângela Marina Carvalho de 
Jesus

Licenciado Terapia da Fala 100 Ficha submetida

Miriam Isabel Barbosa 
Moreira

Licenciado Terapia da Fala 14 Ficha submetida

Marta Patricia Argüello 
Argüello

Mestre Comunicação Educacional Multimédia 100 Ficha submetida

Sónia Marina Dias de Jesus 
Lima

Mestre Ciências da Fala 100 Ficha submetida

Susana Mesquita de Deus 
Correia

Doutor Linguística 13 Ficha submetida

Telma Andreia da Costa 
Pereira

Licenciado Terapia da Fala 100 Ficha submetida

Vânia Isabel da Cunha 
Ribeiro

Mestre Terapia da Fala 45 Ficha submetida

Maria Isabel Santos Lestro 
Henriques

Mestre Medicina 11 Ficha submetida

Helena Maria de Jesus 
Germano

Mestre Psicologia (Psicossomática) 100 Ficha submetida

João Miguel Lima Ferreira Licenciado Ciências da Educação 100 Ficha submetida

Cristina Maria Rosado da 
Silva Coelho

Mestre Medicina 6 Ficha submetida

Alexandra Paula dos Santos 
Mendes Vaz

Licenciado Psicologia 11 Ficha submetida

1884

<sem resposta>

4.1.3. Dados da equipa docente do ciclo de estudos (todas as percentagem são sobre o nº total de docentes ETI)

4.1.3.1.Corpo docente próprio do ciclo de estudos

4.1.3.1. Corpo docente próprio do ciclo de estudos / Full time teaching staff

Corpo docente próprio / Full time teaching staff ETI / FTE Percentagem* / Percentage*

Docentes do ciclo de estudos em tempo integral na instituição / Full time teachers: 14 74,3

4.1.3.2.Corpo docente do ciclo de estudos academicamente qualificado

4.1.3.2. Corpo docente do ciclo de estudos academicamente qualificado / Academically qualified teaching staff

Corpo docente academicamente qualificado / Academically qualified teaching staff ETI / FTE Percentagem* / Percentage*

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor (ETI) / Teaching staff with a PhD (FTE): 7.1 37,7
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4.1.3.3.Corpo docente do ciclo de estudos especializado

4.1.3.3. Corpo docente do ciclo de estudos especializado / Specialized teaching staff

Corpo docente especializado / Specialized teaching staff
ETI / 

FTE

Percentagem* / 

Percentage*

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor especializados nas áreas fundamentais do ciclo de estudos 
(ETI) / Teaching staff with a PhD, specialized in the main areas of the study programme (FTE):

3.1 16,5

Especialistas, não doutorados, de reconhecida experiência e competência profissional nas áreas fundamentais do 
ciclo de estudos (ETI) / Specialists, without a PhD, of recognized professional experience and competence, in the 
main areas of the study programme (FTE):

3.9 20,7

4.1.3.4.Estabilidade do corpo docente e dinâmica de formação

4.1.3.4. Estabilidade do corpo docente e dinâmica de formação / Teaching staff stability and tranning dynamics

Estabilidade e dinâmica de formação / Stability and tranning dynamics
ETI / 

FTE

Percentagem* / 

Percentage*

Docentes do ciclo de estudos em tempo integral com uma ligação à instituição por um período superior a três 
anos / Full time teaching staff with a link to the institution for a period over three years:

15 79,6

Docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um ano (ETI) / Teaching 
staff registered in a doctoral programme for more than one year (FTE):

12 63,7

Perguntas 4.1.4. e 4.1.5

4.1.4. Procedimento de avaliação do desempenho do pessoal docente e medidas para a sua permanente actualização

Em cumprimento do artigo 35.º-A do Estatuto da Carreira do Pessoal Docente do Ensino Superior Politécnico 
(ECPDESP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 185/81, de 1 de julho, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 207/2009, de 31 de 
agosto e pela Lei n.º 7/2010, de 13 de maio e após discussão pública realizada nos termos do número 3, do artigo 110.º 
da Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro (RJIES), ouvidos os Conselhos Técnico-Científicos e os Conselhos Pedagógicos 
das Unidades Orgânicas do Instituto bem como as organizações sindicais, o Presidente do IPS aprovou por Despacho 
(Despacho n.º 3271/2013), ao abrigo da alínea n) do número 1, do artigo 25.º dos Estatutos do IPS e do artigo 29.º -A do 
ECPDESP, o REGULAMENTO DE AVALIAÇÃO DE DESMPENHO E ALTERAÇÃO DO POSICIONAMENTO DO PESSOAL 
DOCENTE DO INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL. O referido regulamento e os seus anexos são obrigatoriamente 
revistos no final do 1º ciclo de avaliação e sujeitos a avaliação sindical.

4.1.4. Assessment of academic staff performance and measures for its permanent updating

In compliance with Article 35th - A of Polytechnic Career Statute of Teaching Staff (ECPDESP), approved by Decree-Law 
185/81, of July 1, the wording given by Decree-Law 207/2009, August 31 and Law 7/2010 of 13 May and after public 
discussion held under the number 3 of Article 110 of Law 62/2007, of September 10 (RJIES), hearing the Technical-
Scientific Councils and Pedagogical Councils of IPS's schools, as well as the unions, the President of Polytechnic 
Institute of Setúbal approved by Order (Order 3271/2013), under point n) of number 1 of Article 25th of the IPS’s Statutes 
and Article 29th - A of ECPDESP, the Regulation of Performance Evaluation and Alteration of Remuneration Positioning 
of Polytechnic Institute of Setúbal Teaching Staff. The Regulation and its annexes are necessarily reviewed by the end of 
the 1st cycle assessment and have to be evaluated by the union.

4.1.5. Ligação facultativa para o Regulamento de Avaliação de Desempenho do Pessoal Docente

http://www.ips.pt/ips_si/web_gessi_docs.download_file?p_name=F2069011600/Regulamento%20RAD.pdf

4.2. Pessoal Não Docente 

4.2.1. Número e regime de dedicação do pessoal não docente afeto à lecionação do ciclo de estudos. 

A Escola Superior de Saúde conta com oito (8) trabalhadores não docentes em regime de tempo integral, que asseguram 
o apoio às atividades desenvolvidas nos cursos. As suas atividades decorrem em horário sobreponível ao do 
funcionamento dos cursos, excluindo os fins de semana (apenas em casos extraordinários). Os trabalhadores não 
docentes encontram-se agrupados em três categorias: i) Técnicos Superiores (3) ; ii) Especialista de Informática (1); iii) 
Assistentes Técnicos (4).

4.2.1. Number and work regime of the non-academic staff allocated to the study programme. 

The School of Health Care has eight (8) non-teaching staff, who work full time for the institution. Their role is to support 
all the academic activities of the ongoing degrees and school functioning, for which they have a work timetable 
compatible with those of the normal functioning hours of the school (excluding the weekends). The non–teaching staff is 
organized into three categories: i) Technical staff with higher education (3); ii) A Computer Specialist; iii) Technical 
Assistant (4).

4.2.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 

Os trabalhadores não docentes são essenciais para assegurar a atividade desenvolvida pela Escola. O descritivo 
funcional foi definido de forma a maximizar as suas competências técnicas para garantir uma elevada qualidade no 
serviço prestado. Os Técnicos Superiores (3) assumem responsabilidades de coordenação dos funcionários não 
docentes; colaboração no planeamento e organização de eventos culturais e científicos; coordenação do centro 
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documental/biblioteca. O Especialista de Informática é responsável pela gestão e manutenção dos equipamentos das 
salas de aula e Helpdesk aos estudantes e docentes. Os Assistentes Técnicos (4) asseguram o apoio das aulas, 
fornecendo material específico para as aulas (equipamento técnico, modelos anatómicos, materiais didáticos); garantem 
o bom funcionamento do “Gabinete de Estágios”, que promove a articulação com os contextos de trabalho onde 
decorrem; e asseguram o secretariado dos órgãos.

4.2.2. Qualification of the non academic staff supporting the study programme. 

The staff activities are essential to guarantee the normal activity of the School of Health Care. Their roles and 
responsibilities were defined in order to maximize their competences and assure the highest possible quality of the 
provided services. The Technical staff with higher education has the following roles: coordination of non teaching staff; 
support in the organization of cultural & scientific events and the coordination of the Library/Resource centre. The 
computer science specialist is responsible for the management and maintenance of all the equipment, and the Student/ 
Teacher Help desk. The Technical Assistants support the normal classroom activity, supplying the required equipment, 
are responsible to the “Internship Office”, and are the secretary of the different committees of the school.

4.2.3. Procedimentos de avaliação do desempenho do pessoal não docente. 

A avaliação de desempenho do pessoal não docente é efetuada no âmbito do SIADAP 3, assumindo um papel central os 
resultados obtidos em relação aos objetivos fixados, os quais são medidos através de um máximo de 3 indicadores. A 
avaliação é bienal e respeita ao desempenho dos dois anos anteriores, iniciando-se com a contratualização dos 
parâmetros de avaliação (4 ou 5 objetivos e 5 competências), sendo a avaliação efetuada durante os meses de janeiro e 
fevereiro do ano seguinte ao término do ciclo avaliativo. A avaliação visa a identificação do potencial de evolução dos 
trabalhadores e o diagnóstico de necessidades de formação, sendo requisito para a alteração do posicionamento 
remuneratório na carreira. Existem percentagens máximas para atribuição da menção Desempenho Relevante (25%) e, 
de entre estas, para reconhecimento de Desempenho Excelente (5%). Relativamente ao ano de 2012, dos 162 
trabalhadores avaliados, 32 obtiveram Desempenho Relevante e 8 Desempenho Excelente.

4.2.3. Procedures for assessing the non academic staff performance. 

The performance evaluation of non-teaching staff is made under the SIADAP 3, assuming a central role in the results 
obtained in relation to set goals which are measured through a maximum of three indicators. The evaluation is biennial 
and regards the performance of the immediately preceding two years, starting with the contracting, between evaluators 
and evaluated, the evaluation parameters (4 or 5 goals and 5 skills), and the assessment is made during the months of 
January and February following the end of the year evaluation cycle. The assessment aims to identify the potential of 
workers development and to diagnose training needs, and it is a requirement for amending the salary position in their 
career. There are maximum percentages for the allocation mention Relevant Performance (25%) and, among these, for 
recognition of Excellent Performance (5%). For the year 2012, from the 162 workers evaluated, 32 had Relevant 
Performance and 8 Excellent Performance.

4.2.4. Cursos de formação avançada ou contínua para melhorar as qualificações do pessoal não docente. 

A formação do pessoal não docente é efetuada através da frequência de cursos de formação profissional. O diagnóstico 
de necessidades é realizado em simultâneo com o processo de avaliação de desempenho. Neste processo, identificam-
se as potencialidades profissionais do trabalhador, as competências merecedoras de melhoria e as necessidades de 
formação. No final, é realizado o Plano de Formação. Em determinadas circunstâncias é efetuada uma ação de formação 
conjunta, envolvendo todos os trabalhadores de um determinado setor, por se terem detetado necessidades formativas 
transversais bem como necessidades de melhoria desse mesmo serviço. De acordo com o Relatório de Formação 
Profissional referente a 2013, em 165 trabalhadores, 51 frequentou ações de formação, num total de 547 horas. Esta 
formação deu-se, maioritariamente, em horário laboral, em regime presencial, sendo o tipo de ações frequentadas 
externa (adquirida a uma entidade externa e fora das instalações do IPS).

4.2.4. Advanced or continuing training courses to improve the qualifications of the non academic staff. 

The training of non-teaching staff is done by attending training courses. The needs assessment is conducted 
simultaneously with the process of performance evaluation. In this process, are identified the professional potentialities 
of the workers, the skills worthy of improvement and their training needs. In the end, is held the Training Plan. In certain 
circumstances an action is joint performed, involving all workers of a particular sector, for having been detected cross 
training needs and improvement needs that service. According to the 2013 Training Report from 165 workers, 51 
attended training activities, in a total of 547 hours. This training was given, mostly during working hours, in attendance, 
being the external training acquired on an external entity and outside the IPS facilities).

5. Estudantes e Ambientes de Ensino/Aprendizagem

5.1. Caracterização dos estudantes

5.1.1. Caracterização dos estudantes inscritos no ciclo de estudos, incluindo o seu género e idade

5.1.1.1. Por Género

5.1.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %

Masculino / Male 6.1

Feminino / Female 93.9
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5.1.1.2. Por Idade

5.1.1.2. Caracterização por idade / Characterisation by age

Idade / Age %

Até 20 anos / Under 20 years 48.5

20-23 anos / 20-23 years 42.4

24-27 anos / 24-27 years 0

28 e mais anos / 28 years and more 9.1

5.1.2. Número de estudantes por ano curricular (ano letivo em curso)

5.1.2. Número de estudantes por ano curricular (ano letivo em curso) / Number of students per curricular year (current 

academic year)

Ano Curricular / Curricular Year Número / Number

1º ano curricular 32

2º ano curricular 31

3º ano curricular 26

4º ano curricular 25

114

5.1.3. Procura do ciclo de estudos por parte dos potenciais estudantes nos últimos 3 anos.

5.1.3. Procura do ciclo de estudos / Study programme's demand

2012/13 2013/14 2014/15

N.º de vagas / No. of vacancies 27 27 27

N.º candidatos 1.ª opção / No. 1st option candidates 15 16 10

N.º colocados / No. enrolled students 40 36 32

N.º colocados 1.ª opção / No. 1st option enrolments 13 16 7

Nota mínima de entrada / Minimum entrance mark 110 115 104

Nota média de entrada / Average entrance mark 127 127 129

5.1.4. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes (designadamente para 

discriminação de informação por ramos) 

5.1.4. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes (designadamente para discriminação de 

informação por ramos) 

Não aplicável

5.1.4. Addicional information about the students’ caracterisation (information about the student’s distribution by the 

branches) 

Not applicable

5.2. Ambientes de Ensino/Aprendizagem 

5.2.1. Estruturas e medidas de apoio pedagógico e de aconselhamento sobre o percurso académico dos estudantes. 

O curso, através dos seus docentes, dos responsáveis de ano e do coordenador do curso, sempre procurou uma 
detecção precoce de dificuldades e busca de soluções, pelo acompanhamento próximo que faz dos seus estudantes. Em 
2013/2014, implementou um Programa de Apoio Individual aos Estudantes, que pretende: assegurar uma estadia com 
bem-estar e promotora do desenvolvimento pleno do potencial de cada estudante; detetar atempadamente situações de 
risco de insucesso ou abandono escolar; promover o desenvolvimento de processos de autorregulação da 
aprendizagem e do desenvolvimento pessoal; orientar nas escolhas vocacionais ao longo do curso; preparar para o 
início da atividade profissional. Para as dificuldades encontradas, são aplicadas as seguintes medidas: aconselhamento; 
encaminhamento para os apoios necessários, nomeadamente o serviço de apoio psicológico do IPS; monitorização do 
recurso aos apoios e estimulação da sua continuidade até à resolução da situação.

5.2.1. Structures and measures of pedagogic support and counseling on the students' academic path. 

Teaching staff members, coordinators of academic year as well as the programme coordinator have always sought an 
early detection of problems and remediating solutions, process facilitated by the close monitoring measures carried out. 
In 2013-2014, it has been implemented a Program of Individual Support for Students, in order to: ensure the well-being 
and promote the full development of the potential of each student; timely detect situations of risk of school failure or 
dropout; promote the development of self-regulatory processes of learning and personal development; guide in 
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vocational choices throughout the study programme; prepare for the beginning of the professional activity. Different 
measures are implemented when difficulties are found: counseling; referral to the necessary support, including 
psychological support services of IPS; monitoring the use of support, and stimulation of continuing until the solution 
arises.

5.2.2. Medidas para promover a integração dos estudantes na comunidade académica. 

O Conselho Pedagógico da ESS, em colaboração com a Unidade de Melhoria Contínua e os coordenadores de cursos de 
licenciatura, criou o Programa de Integração dos Estudantes da ESS-IPS (PIEESS), com a finalidade de promover a 
integração dos novos estudantes na ESS-IPS: a) na cidade, no campus e na ESS; e b) nos cursos e nos recursos de 
aprendizagem (biblioteca e serviços de Informática).
Durante a semana de integração, o CLTF promove uma reunião de acolhimento aos novos estudantes, na qual apresenta 
os docentes, o curso e as rotinas de funcionamento, convidando a participar estudantes de outros anos para partilha 
das suas experiências. Nesta reunião, é fornecido aos estudantes o documento Curso de Licenciatura em Terapia da 
Fala – Manual.
Paralelamente, a Associação Académica do IPS dinamiza os núcleos de curso, responsáveis por atividades de cariz 
pedagógico, cultural, desportivo e recreativo.

5.2.2. Measures to promote the students’ integration into the academic community. 

The Pedagogical Council of ESS, in collaboration with the local quality unit and the coordinators of the bachelor 
programmes, created the Program for the Integration of Students at ESS-IPS Students (PIEESS) in order to promote the 
integration of new ESS-IPS students: a) in the city of Setúbal, on campus and in the ESS; b ) in the programmes and 
learning resources (library and IT services). During the week of integration, the study programme promotes a meeting to 
host new students, and introduces them to the teaching staff members, the course and the operation routines, inviting 
also students from other years to share their experiences. In this meeting, the study programme guide is distributed to 
new students. Also the IPS Academic Association facilitates the organization of study programmes nuclei, responsible 
for pedagogical, cultural, sports and recreation activities.

5.2.3. Estruturas e medidas de aconselhamento sobre as possibilidades de financiamento e emprego. 

Os SAS desenvolvem a sua atividade em torno da atribuição de benefícios sociais diretos, concedendo bolsas de estudo 
aos estudantes carenciados e, paralelamente, dinamizando um programa interno de apoio aos que, não sendo 
abrangidos pelo sistema instituído de atribuição de bolsas, apresentam uma condição socioeconómica desfavorável. No 
que refere à promoção da empregabilidade, o IPS dispõe do Observatório de Inserção na Vida Ativa (OIVA), cujo 
principal objetivo é promover e fomentar a inserção dos diplomados no mercado de trabalho. Foi nesse contexto, que foi 
criado em 2014 o Portal de Emprego do IPS, uma ferramenta que permite, aos estudantes, o acesso a ofertas de estágios 
profissionais e/ou empregos de empresas/instituições parceiras do IPS. Neste âmbito, têm também vindo a ser 
desenvolvidas outras ações, das quais se destacam as Feiras de Emprego, a participação na iniciativa nacional 
Poliempreende e, mais recentemente, na iniciativa Job-Party, em associação com a Fórum Estudante.

5.2.3. Structures and measures for providing advice on financing and employment possibilities. 

The SAS develop their activity around the allocation of direct social benefits, granting scholarships to needy students 
and at the same time stimulating an internal program to support those who are not covered by the set of scholarships 
system, and have a socio-economic condition unfavorable. As regards the promotion of employability, IPS has Insertion 
Observatory in Active Life (OIVA), whose main objective is to promote and foster the integration of graduates in the labor 
market. It was in this context that was created in 2014 Employment Portal IPS, a tool that allows students, access to 
offers from professional internships and / or jobs to companies / partner institutions of the IPS. In this context, it also 
have been developed other actions, including most importantly the Job Fairs, participation in the national initiative 
Poliempreende and more recently in the Job-Party initiative, in association with the Student Forum.

5.2.4. Utilização dos resultados de inquéritos de satisfação dos estudantes na melhoria do processo ensino/aprendizagem. 

No curso, têm sido cumpridos os procedimentos definidos pelo Sistema de Garantia da Qualidade do Processo de 
Ensino/Aprendizagem (SGQPEA), da responsabilidade do Conselho Pedagógico e da Unidade de Melhoria Contínua da 
ESS, já descritos no tópico 2.2.3.
Os resultados dos inquéritos pedagógicos são transmitidos à coordenação do curso, que os analisa com a sua equipa 
docente. Cada ano do curso tem uma comissão de curso, constituída por um docente, dois estudantes e o coordendor 
do curso, que é ativada quando são sinalizadas UC problema. Esta sinalização corresponde a critérios definidos pelo 
SGQPEA.
Para essas UC, é feito um relatório de autoavaliação e uma proposta de ações de melhoria; as que são consideradas 
exequíveis e avaliáveis são implementadas. Essa implementação é geralmente realizada no ano letivo seguinte e por 
vezes, se aplicável, no semestre seguinte. Na próxima avaliação pedagógica, verifica-se se essa ação teve o resultado 
esperado.

5.2.4. Use of the students’ satisfaction inquiries on the improvement of the teaching/learning process. 

The study programme have been implementing the procedures established by the System of Quality Assurance in the 
Teaching/Learning Process (SGQPEA), defined by the Pedagogical Council and the ESS quality unit, as described under 
2.2.3 . 
The results of pedagogical surveys are communicated to the course coordinator for analysis with the teaching staff 
members. Each year the course has a course committee (a teacher, two students and the programme coordinator) that 
meets when problems in UC are signaled, according to the criteria defined by SGQPEA. A self-assessment report and a 
proposal for improvement actions are then made; the actions considered achievable and measurable are implemented, 
generally in the following academic year or, if possible, in the following semester. In the subsequent pedagogical 
assessment cycle, results are evaluated.

5.2.5. Estruturas e medidas para promover a mobilidade, incluindo o reconhecimento mútuo de créditos. 
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O Centro para a Internacionalização e Mobilidade do IPS é a estrutura central de coordenação e apoio às atividades que 
visam a prossecução de políticas orientadas para a progressiva internacionalização do IPS. Esta estrutura tem como 
objetivos a gestão e o aprofundamento da vertente internacional do IPS, concretizando estratégias de desenvolvimento 
de programas, projetos e atividades de caráter formativo de âmbito internacional (comunitário e extracomunitário), o 
incremento da mobilidade de estudantes, docentes e não docentes e a captação de estudantes estrangeiros. A 
mobilidade é regulada internamente pelos seguintes normativos: Regulamento da Mobilidade Internacional do IPS, 
Regulamento de Aplicação do Sistema de Créditos Curriculares, e o Regulamento do Reconhecimento Académico do 
Estudante em Mobilidade. O reconhecimento mútuo de créditos é assegurado pelo uso efetivo dos instrumentos da 
mobilidade previstos na lei, a saber: contrato de estudos e boletim de registo académico.

5.2.5. Structures and measures for promoting mobility, including the mutual recognition of credits. 

The IPS Centre for Internationalization and Mobility is a functional unit that coordinates and supports the activities aimed 
at developing policies for the progressive internationalization of the IPS. The unit is responsible for developing the 
international area, by managing international projects and educational activities, both in Europe or in other contexts, for 
increasing student and staff mobility and for attracting international students. Mobility is internally ruled by sets of 
regulations, such as the general regulations for the international mobility in the IPS, the regulations for the 
implementation of the ECTS, and the regulations for the academic recognition of mobile students. Mutual academic 
recognition is assured by the full use of the mobility tools, which are stated by law, namely: learning agreement and 
transcript of records.

6. Processos

6.1. Objectivos de ensino, estrutura curricular e plano de estudos 

6.1.1. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) a desenvolver pelos estudantes, 

operacionalização dos objectivos e medição do seu grau de cumprimento. 

O curso tem a sua estrutura organizada em competências, a partir das quais foram definidos o plano de estudos e os 
conteúdos programáticos. Não foram definidos objetivos gerais de aprendizagem para o curso, mas sim competências 
gerais a desenvolver e objetivos de aprendizagem para cada unidade curricular.
Explicita-se de seguida o modelo de organização do plano de estudos.
As competências gerais a desenvolver por um terapeuta da fala abrangem oito áreas:
1. Prevenção;
2. Intervenção;
3. Aconselhamento;
4. Trabalho de equipa;
5. Gestão de serviços;
6. Formação;
7. Desenvolvimento profissional;
8. Investigação.
com cinco níveis de atuação:
1. Conhecimento/identificação de problemas;
2. Análise de problemas;
3. Planeamento/intervenção;
4. Avaliação/qualidade de serviços;
5. Raciocínio crítico/divulgação.
Os níveis de atuação constituem-se como auxiliares na evolução do estudante ao longo da sua formação. As 
competências específicas a desenvolver, das quais decorrem os conteúdos programáticos e objetivos de aprendizagem 
detalhados em cada unidade curricular, são definidas pelo cruzamento das oito áreas de competência geral com os 
cinco níveis de atuação. Esta relação está detalhada numa tabela (Tabela 12 - Matriz de competências profissionais dos 
Terapeutas da Fala), apresentada no documento da adequação curricular ao Processo de Bolonha, de que se dá aqui um 
exemplo:
Competência: Intervenção
Nível de atuação: Planeamento/intervenção
Competências específicas:
- desenvolver e manter relacionamentos de trabalho construtivos;
- modificar o seu comportamento linguístico e interpessoal para aumentar a capacidade de comunicação do 
doente/cliente;
- demonstrar perícia na interação terapêutica e de suporte com doentes/clientes/outros;
- atuar com um grau aceitável de proteção pessoal/emocional;
- prestar serviços diretos, usando modelos diversificados de intervenção no atendimento de utentes com perturbações 
da comunicação, da deglutição e de outras perturbações associadas;
- prestar serviços recorrendo a metodologias de diagnóstico e de intervenção à distância;
- aplicar as práticas adequadas nos diferentes cenários - saúde, educação e social;
- atuar como especialista numa das áreas clínicas.
Para o desenvolvimento destas competências específicas contribuem diversas unidades curriculares, onde os objetivos 
de aprendizagem são definidos e avaliados. Por exemplo, “prestar serviços diretos, usando modelos diversificados de 
intervenção no atendimento de utentes com perturbações da comunicação, da deglutição e de outras perturbações 
associadas” congrega conhecimentos, práticas e atitudes operacionalizados maioritariamente nas UC Intervenção em 
Terapia da Fala, Experiência e Técnicas, e Educação para a Prática; os objetivos de aprendizagem que as concretizam 
(conhecimento das perturbações, métodos e técnicas de avaliação, diagnóstico e intervenção) são avaliados nessas UC, 
com métodos ajustados à natureza diferenciada das competências a avaliar.

Page 36 of 205ACEF/1415/25252 — Guião para a auto-avaliação

29/12/2014http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=43877028-f191-3929...



6.1.1. Learning outcomes to be developed by the students, their translation into the study programme, and measurement of 

its degree of fulfillment. 

The study programme is structurally organised around competences, from which the study plan and the syllabus are 
defined. There are no general learning out defined for the study programme, but general competences to be developed 
and learning outcomes for each course.
Explicit is then the organizational model of the curriculum.
The general competences to be developed by a speech therapist cover eight areas:
1. Prevention;
2. Intervention;
3. Counseling;
4. Teamwork;
5. Management services;
6. Training;
7. Professional development;
8. Research.
with five levels of action:
1. Knowledge/Problem identification;
2. Analysis of problems;
3. Planning/Intervention;
4. Evaluation/Quality of services;
5. Critical thinking/Promotion.
Performance levels are defined for monitoring students’ progression on their training. The specific competences to be 
developed, from which follow each UC syllabus and detailed learning outcomes, are established by crossing the eight 
areas of general competences with the five levels of action. This is detailed in Table 12 (Matrix of professional 
competences of Speech Therapists) presented in the proposal of the study plan according to Bologna Process - an 
example is shown below:
Competence: Intervention
Performance level: Planning/intervention
Specific competences:
- develop and maintain constructive working relationships;
- change your language and interpersonal behavior to increase the communication capacity of the patient/client;
- demonstrate expertise in therapeutic interaction and support to patients/clients/other;
- work with an acceptable degree of personal/emotional protection;
- provide direct services, using various models of intervention in the care of clients with communication disorders, 
swallowing and other associated disorders;
- provide services through methods of diagnosis and intervention at a distance;
- apply appropriate practices in the different scenarios - health, education and social;
- act as a specialist in clinical areas.
Several curricular units contribute for the development of these specific competences. For instance, "provide direct 
services, using various models of intervention in the care of clients with communication disorders, swallowing and other 
associated disorders" brings together knowledge, practices and attitudes operated mostly in UC Intervention in Speech 
Therapy, Experience and Technics, and Education for Practice; the learning outcomes defined (knowledge of the 
disorders, methods and assessment techniques, diagnosis and intervention) are assessed in these UC, with methods 
adjusted to the different nature of competences to be assessed.

6.1.2. Periodicidade da revisão curricular e forma de assegurar a actualização científica e de métodos de trabalho. 

O plano curricular está em vigor desde 2008 e não foi ainda alvo de uma revisão profunda. Ao longo do tempo têm sido 
identificadas pelos docentes e pelos estudantes necessidades de melhoria ao nível científico e pedagógico, algumas 
delas decorrentes do sistema de Gestão da Qualidade implementado na ESS, que se têm implementado e avaliado 
anualmente. Também anualmente os docentes responsáveis atualizam os recursos bibliográficos, em virtude da 
crescente literatura científica e técnica da área.
Uma revisão curricular mais profunda deve ser realizada com a periodicidade que se revele necessária, não só por 
condicionantes científicas e pedagógicas como por condicionantes legais e organizacionais.

6.1.2. Frequency of curricular review and measures to ensure both scientific and work methodologies updating. 

The study plan was implemented in 2008 and has not yet been revised. Over time, teaching staff and students have 
identified aspects to be improved at scientific and pedagogical levels, changes were proposed, implemented and 
assessed - this was mainly carried out under the quality management system implemented in the ESS. Moreover, every 
responsible for each curricular unit updates the bibliography to meet the new findings in the area.
A deeper curricular review should be performed when necessary, due to scientific and pedagogical restrictions as well 
as to legal and organizational limitations.

6.2. Organização das Unidades Curriculares 

6.2.1. Ficha das unidades curriculares

Mapa X - Psicologia I

6.2.1.1. Unidade curricular:

Psicologia I

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Célia Cristina Casaca Soares / 0 horas
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6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

Joaquim João Casimiro Gronita / 25 horas

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

a. Conhecer os principais conceitos e abordagens teóricas sobre o desenvolvimento humano;
b. Conhecer e descrever as principais tarefas e aquisições até à fase da adolescência;
c. Compreender a interação e interdependência entre os aspetos biológicos, psicológicos e sociais do desenvolvimento 
humano e o papel que estes assumem ao longo das primeiras quatro fases do ciclo de vida; 
d. Compreender o desenvolvimento (todas as fases) e aprendizagem e sua intersecção; 
e. Dotar os estudantes de competências para a aplicabilidade dos conhecimentos teóricos adquiridos aquando do seu 
futuro desempenho profissional, contribuindo para o desenvolvimento saudável dos indivíduos, prevenindo problemas 
de desenvolvimento e intervindo em problemas já existentes; 
f. Dotar os estudantes de conhecimentos teóricos que enquadrem a sua intervenção profissional individual ou em 
equipa.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

a. Knowing the main concepts and theoretical approaches to human development;
b. Knowing and describing the main tasks and acquisitions from childhood trough adolescence;
c. Understanding the interaction and interdependence between the biological, psychological and social aspects of 
human development and the role they assume over the first four phases of the life cycle;
d. Understanding development (all stages) and learning and its intersection;
e. Providing skills to students for the applicability of acquired theoretical knowledge at the time of their future 
professional performance, contributing to the healthy development of individuals, preventing developmental problems 
and intervening in already existing problems;
f. Providing students with theoretical knowledge adequate to their individual or team professional intervention. 

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1. Introdução à Psicologia do Desenvolvimento 
1.1. O desenvolvimento humano e a Psicologia do desenvolvimento
1.2. Alguns princípios e conceitos chave na Psicologia do Desenvolvimento.
2. Principais abordagens teóricas do desenvolvimento humano (teorias Psicodinâmicas; Teorias da Aprendizagem 
Social; Teorias Cognitivistas; Teoria Etológica)
3. A infância (O recém-nascido e a atividade reflexa; Desenvolvimento sensorial e psicomotor; Desenvolvimento 
cognitivo; Desenvolvimento psicossocial e emocional)
4. A criança em idade pré-escolar (Principais aquisições cognitivas; Progressos psicomotores; Desenvolvimento 
psicossocial)
5. A criança em idade escolar (Principais progressos cognitivos; Desenvolvimento psicossocial; Descentração social)
6. A Adolescência (A construção da identidade; Desenvolvimento da autoimagem e da auto estima; Desenvolvimento 
psicossexual; O adolescente na relação com os pais e com os pares.

6.2.1.5. Syllabus:

1. Introduction to Developmental Psychology
1.1. Human development and developmental psychology
1.2. Key principles and concepts in Developmental Psychology
2. Main theoretical approaches to human development (psychodynamic theories, theories of social learning, cognitive 
theories; ethological theory)
3. Childhood (New-born and reflex activity, sensory and psychomotor development, cognitive development, 
psychosocial and emotional development)
4. The child of preschool age (main cognitive acquisitions; psychomotor progress; psychosocial development)
5. The school-age child (main cognitive progress; Psychosocial development; social perspective taking)
6. Adolescence (identity construction; development of self-image and self-esteem; psychosexual development; the 
teenager in relationships with parents and peers.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 

curricular.

Os conteúdos programáticos da UC foram estruturados de maneira a corresponder ao objetivo geral da mesma: 
contribuir para a formação teórica em Psicologia, incidindo na psicologia do desenvolvimento da criança e do 
adolescente, constituindo um referencial teórico para o desempenho profissional em terapia da fala. Desta forma, os 6 
conteúdos programáticos correspondem aos 6 objetivos definidos para a UC. 
Assim, pretende-se que os estudantes demonstrem conhecimentos teóricos e capacidade de reconhecer e conceber a 
sua aplicabilidade em situações concretas.
A correspondência estabelecida entre os conteúdos e os objetivos de aprendizagem supracitados é traduzida da 
seguinte forma: 1-a | 2- a,c,d,f; | 3-b,c,d,e,f | 4-b,c,d,e,f | 5-b,c,d,e,f | 6-b,c,d,e,f. 

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

The contents of this course were structured to match its general learning goal: to contribute to theoretical training in 
psychology, focusing on child and adolescent developmental psychology, providing a theoretical framework for 
professional performance in speech and language therapy. Thus, the six specific contents of syllabus correspond to the 
six learning goals of this course.
Thus, it is intended that students demonstrate theoretical knowledge and ability to recognize and develop their 
applicability in concrete situations.
The correspondence established between syllabus contents and the learning goals is interpreted as follows: 1-a | 2- 
a,c,d,f; | 3-b,c,d,e,f | 4-b,c,d,e,f | 5-b,c,d,e,f | 6-b,c,d,e,f. 
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6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Aulas teóricas em que se utiliza o método expositivo, discussão em grupo alargado e trabalhos em pequenos grupos, 
complementada com estudo individual e de grupo. 
Às 25h de aulas correspondem outras 25h de trabalho autónomo. As discussões em grupo decorrem de atividades 
formativas que o estudante poderá completar ou desenvolver integralmente no seu trabalho autónomo, constituindo um 
recurso para o seu estudo individual.
A UC têm regime de dispensa de exame final. Esta é possível com a realização de um teste escrito, sendo obrigatória a 
obtenção de uma nota igual ou superior a 9,5 valores (70% da nota final). Os outros 30% são obtidos com a realização de 
trabalhos de grupo, sendo também obrigatória a obtenção de uma nota média igual ou superior a 9,5 valores.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

In theoretical lessons expository method, discussion in large group and small group work will be used, complemented 
by individual and group study.
25h of classes correspond to other 25h of autonomous work. Group discussions are related to educational activities that 
students can complete or fully develop in their autonomous work, constituting a resource for its individual study.
In this course students are exempt from sitting a final exam if they get a minimum grade of 9.5 in a written test (70% of 
final grade). The other 30% are obtained from group work, and is also required to obtain an average score equal to or 
greater than 9.5.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

A par das exposições teóricas, as aulas desta UC privilegiam as metodologias interativas, envolvem os estudantes no 
processo de ensino aprendizagem, dotando-os de autonomia e facilitando a definição do seu percurso de aprendizagem. 
Fomentam a aprendizagem baseado na evidência, sobre a qual os estudantes são estimulados a desenvolver as suas 
competências. 
Por outro lado, em termos de estrutura do Curso, os conteúdos programáticos das UC teóricas são complementarmente 
desenvolvidos/aplicados na dimensão prática do curso (UC e estágios). 
Desta forma, a apropriação dos conteúdos teóricos desta UC é consolidada na interação entre pares e no processo de 
autonomia do estudante, incentivando a sua reflexão sobre a aplicabilidade dos conteúdos aprendidos. Este processo 
inicia-se ao longo da UC, na dinâmica da aula, tem continuidade no trabalho autónomo dos estudantes (em grupo e/ou 
individual) e é complementado nas aulas de orientação tutorial e estágios. 
Este processo de aprendizagem, orientado pelo professor, pela estrutura e recursos das aulas, e em última análise pela 
estrutura do curso, envolve os estudantes e estabelece a interação entre os aspetos teóricos orientadores das práticas e 
as práticas definidas e assentes na evidência científica.
Tanto a avaliação contínua como a avaliação final visam esta mesma coerência, pelo que nas provas os estudantes são 
convidados a revelar os seus conhecimentos teóricos, tais como definições, domínio de teoria e modelos, mas também 
a revelar o seu entendimento em relação à maneira como os mesmos são aplicados no exercício da sua futura profissão.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

In addition to theoretical exposition, classes of this course emphasize interactive methodologies, involving students in 
the process of teaching and learning, giving them autonomy and facilitating the definition of their learning process. 
Classes foster learning based on evidence upon which students are encouraged to develop their skills.
On the other hand, in terms of the structure of this degree program, the syllabus of theoretical courses is additionally 
developed/implemented in the practical dimension of the program (courses and internships).
Thus, the appropriation of theoretical content of this course is consolidated both in peer interaction and student 
autonomy process, encouraging their reflection on the applicability of learned contents. This process develops during 
the course within the dynamics of classes, and follows in the autonomous work of the students (in groups and/or 
individual) and is complemented in tutorial classes and internships.
This learning process, guided by the teacher, the structure and resources of classes, and ultimately by the course 
structure, involves students and establishes the interaction between the guiding theoretical aspects of practices and the 
practices defined and based on scientific evidence.
Both continuous and final assessment aims at this same coherence, and students are asked to reveal their theoretical 
knowledge in tests, such as definitions, comprehension of theory and models, but also to reveal their understanding in 
relation to the way these are applied in the exercise of their future profession.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Berk, L.E. (2007). Development through the lifespan. (4ª ed.). Boston:Alin & Bacon.
Erikson, E. (1997). The life cycle completed. New York: W. W. Norton & Company.
Ferland, F. (2006). O desenvolvimento da criança no dia a dia: do berço à escola primária. Lisboa: Climepsi Editores.
Guedeney, N. & Guedeney, A. (2004). Vinculação. Conceitos e implicações. Lisboa: Climepsi Editores.
Montagner, H. (1993). A vinculação. Lisboa: Instituto Piaget.
Papalaia, D.E., Olds, S.W. & Feldman, R.D. (2007). O mundo da criança: da infância à adolescência. Lisboa: MacGraw Hill.
Sheridan, M. (1999). From Birth To Five Years: Children development progress. London: Ed. Routledge
Sprinthall, N. A. & Sprinthall, R. C.Collins, W.A. (2003). Psicologia do Adolescente: Uma abordagem 
desenvolvimentalista. (3ª Ed.). Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.
Vasta, R. (ed.) (1997). Six theories of child development. London: Jessica Kingsley.

Mapa X - Experiência e Técnicas I

6.2.1.1. Unidade curricular:

Experiência e Técnicas I

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
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João Miguel Lima Ferreira / 75 horas

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

Telma Andreia da Costa Pereira / 75 horas

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

a) Descrever a cadeia da fala e o seu funcionamento
b) Descrever as características fonéticas do português europeu (PE), padrão e dialetal
c) Identificar os pontos e modos de articulação dos fonemas do PE
d) Nomear e descrever os parâmetros audiopercetuais
e) Definir os conceitos de débito verbal e de índice de inteligibilidade
f) Discriminar e classificar os sons do ambiente
g) Classificar a voz em parâmetros audiopercetuais e acústicos;
h) Discriminar e classificar sons da fala do PE em contexto de produção normal, dialetal e desviante
i) Produzir todos os pontos e modos de articulação dos fonemas do PE
j) Realizar transcrição fonética estreita e larga de produções normais
k) Calcular o índice de inteligibilidade e débito verbal
l) Recolher amostras de fala e realizar a sua análise espetográfica

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

a) To describe the functioning of speech chain 
b) To describe the phonetics characteristics of standard and dialect European Portuguese (EP) 
c) To identify the point and manner of articulation of EP phonemes
d) To name and to describe perceptual audio parameters
e) To define the concepts of speech rate and of intelligibility index
f) To discriminate and to classify sounds of the environment
g) To classify voice in terms of audio-perceptual and acoustic parameters
h) To discriminate and to classify speech sounds of EP in the context of normal, dialectal and deviant productions
i) To produce all points and manners of articulation of EP phonemes
j) To perform narrow and broad phonetic transcription of normal productions
k) To calculate the intelligibility index and the speech rate
l) To collect speech samples and to conduct their spectrographic analysis

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1. Introdução aos conceitos de audição, voz e fala
2. Conceito e perceção da cadeia da fala no outro e no próprio
3. Conceitos básicos de anatomia e fisiologia dos órgãos articuladores, da laringe e do ouvido
4. Caraterísticas da voz e da fala: conceitos de forte/fraco e de grave/agudo
5. Conhecimento da própria voz: análise audiopercetual;
6. Discriminação auditiva e caracterização dos sons (ambiente e vozes humanas)
7. Classificação, identificação e descrição de fonemas consonânticos e vocálicos
8. Discriminação e identificação de produções de fala do PE com variantes dialetais
9. Distinção entre variedade dialetal e patologia
10. Conceito e cálculo do débito verbal e do índice de inteligibilidade em produções normais e desviantes
11. Análise e caracterização do débito verbal e do índice de inteligibilidade
12. Noção e prática de transcrição fonética larga e estreita
13. Noção de análise acústica em espetrogramas
14. Recolha de dados acústicos e respetiva análise espetrográfica

6.2.1.5. Syllabus:

1. Introduction to the concepts of hearing, voice and speech
2. Definition and perception of the speech chain in others and in self
3. Basic concepts of anatomy and physiology of mouth, larynx and ear
4. Voice and speech characteristics: concepts strong/weak and low/high
5. Knowledge of own voice: audio-perceptual analysis;
6. Auditory discrimination and characterization of sounds (environment and human voices)
7. Classification, identification and description of consonant and vowel phonemes
8. Discrimination and identification of speech productions of different dialects of EP
9. Distinction between dialectal variety and pathology 
10. Concept and calculation of speech rate and intelligibility index in normal and deviant productions
11. Analysis and characterization of speech rate and intelligibility index
12. Concept and practice of broad and narrow phonetic transcription 
13. Concept of acoustic analysis in spectrograms
14. Voice collection data and spectrographic analysis

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 

curricular.

Experiência e Técnicas (ET) destina-se a desenvolver aptidões técnicas, tais como capacidades vocais, articulatórias, 
linguísticas e comunicativas, utilização de materiais, avaliação e intervenção, desenvolvimento e aplicação de 
instrumentos de avaliação e de materiais, incluindo os informáticos. Tem uma tipologia prática laboratorial.
Em ET I, o objetivo geral é desenvolver competências de observação e análise da comunicação, no próprio e no outro. 
Centra-se na cadeia da fala: audição, voz e fala. Pretende-se que os estudantes demonstrem conhecimentos teóricos 
integrados com a prática, capacidade de auto-observação e autocrítica, discriminação entre características da 
normalidade e desviantes, e utilização de instrumentos de análise.
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A coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem corresponde a: 1- a, d, f, g, h, i | 2 - a | 3 - 
a, c, g, h, i | 4 – d, g | 5 – d, g | 6 – f | 7 – c, h, i | 8 – b, h | 9 – b, h | 10 – e | 11 – e, k | 12 – j, k | 13 – i | 14 – l.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

Experience and Techniques (ET) intends to develop technical skills such as vocal, speech, language and communication 
skills, use of materials, assessment and intervention, development and application of assessment tools and materials, 
including the informatics ones. ET has a laboratory practice typology.
In ET I, the overall goal is to develop observation and analysis skills related to the communication process, in others and 
in self. ET focuses speech chain: hearing, voice and speech. It’s intended to demonstrate theoretical knowledge 
integrated with practice, capacity for self-observation and self-criticism, discrimination between normal and deviant 
features, and the use of analytical tools.
The syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives corresponds to: 1. a, d, f, g, h, i | 2 - | 3 - a, c, g, h, i | 
4 - d g | 5 - d, g | 6 - f | 7 - c, h, i | 8 - b h | 9 - b h | 10 - and | 11 - and k | 12 - j, k | 13 - i | 14 – l.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

I. Exposição teórica 
II. Prática simulada 
III. Reflexão em grupo
IV. Análise documental 
V. Autoscopia

Obtenção de Frequência:
• Nota superior a 9,5 na soma total dos produtos de avaliação
• Realização de todas as componentes de avaliação 

Cálculo da Classificação Final (avaliação contínua):
• Prova prática 1: 25%
• Prova prática 2.1: 30%
• Prova prática 2.2: 30%
• Atitudes reveladas ao longo da unidade curricular: 15%

Avaliação em Exame Final:
• Realização de um exame presencial prático

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

I. Lectures 
II. Simulated practice
III. Group reflection
IV. Documental analysis
V. Autoscopy

Eligibility for exam admission:
• Grade higher than 9.5 in the total sum of product evaluated
• Performance in all evaluation components

Final Classification (continuous evaluation):
• Practical test 1: 25%
• Practical test 2.1: 30%
• Practical test 2.2: 30%
• Attitudes revealed over the course: 15%

Final Exam Assessment:
• Completion of a practical examination

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

I. Método expositivo
II. Prática simulada 
III. Reflexão em grupo
IV. Análise documental 
V. Autoscopia

As aulas desta unidade curricular assumem a dinâmica de prática laboratorial. Os estudantes experienciam a análise de 
diversas componentes da fala, voz e audição, através do uso de instrumentos e técnicas adequadas. 
Através destas metodologias, os estudantes, com a orientação do docente, têm que progressivamente responder aos 
objetivos de aprendizagem nomeadamente analisando as suas próprias produções e as dos outros, caraterizando as 
mesmas como normais ou desviantes.
O método expositivo é utilizado para consolidação de conceitos teóricos em articulação com a prática. A análise 
documental é utilizada como suporte para a seleção dos testes e metodologias de intervenção selecionadas pelos 
estudantes. É feita discussão de estudos de casos em trabalho de grupo para contextualizar a aplicação e adequação 
das metodologias, técnicas e estratégias de intervenção, assim como a gravação e autoscopia para a análise e 
desenvolvimento da capacidade crítica da sua correta aplicação.

A avaliação compreende processos e produtos. 
Nos processos, são avaliadas:
• atitudes reveladas ao longo da unidade curricular, como por exemplo assiduidade e pontualidade, capacidade de 
trabalhar em grupo, participação ativa nas atividades realizadas em aula, responsabilidade e autonomia.
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Nos produtos, de acordo com os objetivos de aprendizagem estabelecidos, pede-se: 
• a descrição da cadeia de fala, identificação e discriminação de sons verbais e não-verbais, a sua caraterização, cálculo 
do débito verbal e índice de inteligibilidade da fala;
• a produção dos fonemas do PE, a transcrição fonética e a captura e análise acústica de segmentos da fala.
Através destas metodologias e com a orientação do docente, os estudantes têm que progressivamente responder aos 
objetivos de aprendizagem, tendo por base a seguinte correspondência entre as metodologias definidas e os objetivos 
de aprendizagem supracitados: I - 1,2,3,6,7,9,10,13 | II - 4,5,8,11 | III - 4,5,8,9 | IV - 3,12,13 | V - 4,6,7,11,14.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

I. Lectures 
II. Simulated practice
III. Group reflection
IV. Documental analysis
V. Autoscopy

The lessons of this course assume a laboratory practice dynamic. Students experience the analysis of various 
components of speech, voice and hearing, with appropriate tools and techniques.
Through these methods, the students, with the guidance of the teacher, must progressively respond to learning 
objectives in particular examining their own productions and those of others, featuring the same as normal or deviant.
The lecture method is used for consolidation of theoretical concepts in according with practice. The documental analysis 
is used as a support for the selection of tests and intervention methodologies selected by the students. Case studies are 
discussed (as a group work) to contextualize the application and appropriateness of the methodologies, techniques and 
strategies used, as well as recording and autoscopy for the analysis and development of critical capacity of its correct 
application.

The evaluation comprises processes and products.
Related to processes, it’s considered:
• attitudes revealed over the course are assessed, such as attendance and punctuality, ability to work in groups, active 
participation in class activities, responsibility and autonomy.
About products, in accordance with the established learning objectives, students have to do:
• the description of the speech chain, the identification and discrimination of verbal and non-verbal sounds, its 
characterization, the calculation of speech rate and speech intelligibility index;
• the production of EP phonemes, the phonetic transcription and the recording and acoustic analysis of speech 
segments.
Through these methods and with the teacher guidance, students must progressively respond to the learning objectives, 
considering the following established correspondence between the methodologies and the mentioned learning 
objectives: I - 1,2,3,6,7,9,10,13 | II - 4,5,8,11 | III - 4,5,8,9 | IV - 3,12,13 | V - 4,6,7,11,14.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Bauman-Waengler (2008). Introduction to phonetics and phonology: from concepts to transcription. California: Pearson.
Delgado-Martins, M. (1998). Ouvir Falar: introdução à fonética do Português (cap. 7). Lisboa: Caminho.
Denes, P., & Pinson, E. (1993). The speech chain: the physics and biology of spoken language. New York: Freeman and 
Company.
Instituto Camões (2004). História da língua portuguesa em linha. In Camões - Instituto da Cooperação e da Línguas. 
Acedido a 01 de Setembro 2013 em: http://www.instituto-camoes.pt/cvc/conhecer/bases-tematicas/historia-da-lingua-
portuguesa.html.
The International phonetic Association (2003). Handbook of the international phonetic association: a guide to the use of 
the international phonetic alphabet. Cambridge: Cambridge University Press.
Mateus, M. M., Falé, I., & Freitas, M. J. (2005). Fonética e fonologia do português. Lisboa: Universidade Aberta.
Zemlin, W. R. (2000). Princípios de anatomia e fisiologia em fonoaudiologia. Porto Alegre: Artmed.

Mapa X - Intervenção em Terapia da Fala I

6.2.1.1. Unidade curricular:

Intervenção em Terapia da Fala I

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Helena Maria de Jesus Germano / 31 horas

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

João Miguel Lima Ferreira / 55 horas
Sónia Marina Dias de Jesus Lima / 32 horas
Maria João Silva Pires Ximenes/ 23 horas
Íris Gomes Bonança / 34 horas

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

ÁREAS DE INTERVENÇÃO EM TERAPIA DA FALA (TF)
a) Definir comunicação, linguagem, fala, voz e deglutição
b) Identificar as áreas em tf e respetivas patologias
c) Identificar etiologias e comportamentos associados a cada patologia
d) Relacionar comunicação, fala e linguagem
e) Distinguir patologias de desenvolvimento e adquiridas
f) Identificar critérios de diagnóstico
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ELABORAÇÃO DE ANAMNESE
g) Identificar objetivos da 1ª consulta em TF
h) Listar áreas e etapas de desenvolvimento da criança
i) Identificar métodos de recolha de informação e avaliação da linguagem na criança
j) Construir anamnese para perturbações da infância
k) Discutir pertinência dos conteúdos
l) Propor e justificar procedimentos para 2ª consulta
PARALISIA CEREBRAL(PC)
m) Identificar etiologias, tipos e características de PC
n) Identificar alterações da Motricidade Orofacial (MOF)/Deglutição na PC
o) Identificar áreas e instrumentos de avaliação na MOF
p) Identificar critérios de diagnóstico diferencial

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

INTERVENTION AREAS IN SPEECH AND LANGUAGE THERAPY (SLT)
a) To define communication, language, speech, voice and swallowing
b) To identify SLT areas and pathologies respectively
c) To identify each pathology´s etiologies and behaviors
d) To relate communication, speech and language
e) To distinguish developmental from acquired pathologies
f) To identify diagnosis criteria
ELABORATION OF ANAMNESIS
g) To identify SLT first session goals
h) To list domains and stages of child development
i) To identify methods for data collection and child´s language assessment
j) To elaborate an anamnesis for infant disorders
k) To discuss the content relevance
l) To propose and to justify the second session procedures
CEREBRAL PALSY
m) To identify etiologies, types and characteristics of Cerebral Palsy
n) To identify oral motor and swallowing disorders in Cerebral Palsy
o) To identify areas and instruments for assessing oral motor skills
p) To identify differential diagnosis criteria

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

ÁREAS DE INTERVENÇÃO EM TERAPIA DA FALA (TF)
1. Definição de comunicação, linguagem (oral e escrita), fala, voz e deglutição
2. Etiologia dos problemas de comunicação, linguagem, fala, voz e deglutição

ELABORAÇÃO DE ANAMNESE
3. Desenvolvimento geral da criança: cognição, socialização, motricidade, autonomia e linguagem
4. Etapas do desenvolvimento da linguagem
5. Métodos de recolha de informação em entrevista inicial
6. Métodos de avaliação da linguagem e fala na criança
7. Procedimentos nas primeiras consultas

PARALISIA CEREBRAL (PC)
8. Paralisia Cerebral: características, etiologias e tipos
9. Motricidade Orofacial e Deglutição
10. Alterações da Motricidade Orofacial e da Deglutição em Paralisia Cerebral
11. Avaliação em Motricidade Orofacial
12. Instrumentos de Avaliação em Motricidade Orofacial

6.2.1.5. Syllabus:

INTERVENTION AREAS IN SPEECH AND LANGUAGE THERAPY (SLT)
1. Definition of communication, language (oral and written), speech, voice and swallowing
2. Etiologies of communication, language, speech, voice and swallowing disorders

ELABORATION OF ANAMNESIS
3. Child global development: cognition, socialization, motor, autonomy and language
4. Language development stages
5. Data collection methods in an initial interview
6. Child´s language and speech assessment methods
7. First sessions procedures

CEREBRAL PALSY (PC)
8. Cerebral Palsy, characteristics, etiologies and types
9. Oral Motor Skills and Swallowing
10. Oral Motor and Swallowing disorders in Cerebral Palsy
11. Oral Motor Skills Assessment
12. Assessment instruments for Oral Motor Skills

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 

curricular.

Os conteúdos programáticos visam responder ao objetivo geral desta Unidade Curricular (UC): desenvolvimento 
integrado de competências em várias áreas de intervenção em Terapia da Fala. A UC Intervenção em Terapia da Fala 
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(ITF) funciona no modelo Case Based Learning e são apresentados aos estudantes 3 casos de aprendizagem. 
Pretende-se que os estudantes, nos 3 casos apresentados, demonstrem: conhecimentos teóricos, capacidade de 
construção e interpretação de uma anamnese, planeamento e interpretação da avaliação, estabelecimento de 
diagnóstico.
Em ITF I, são abordadas as Áreas de intervenção em Terapia da Fala (TF), Elaboração de Anamnese, Paralisia Cerebral 
(PC).
Assim, estabelece-se a correspondência entre os conteúdos e os objetivos de aprendizagem supracitados: 1 - a, b, d | 2 - 
b, c, e, f | 3 - h | 4 - h | 5 - i, j, k | 6 - i | 7 - h, l| 8 - m | 9 - n | 10 - n | 11 - o, p | 12 – o.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

The syllabus aim to meet the overall objective of this Curricular Unit: the integrated development of skills in many 
intervention fields in Speech and Language Therapy. The Curricular Unit of Intervention in Speech and Language 
Therapy (ISLT) works upon the model of Case Based Learning where 3 cases with different pathologies are presented to 
the students.
In the 3 cases presented, students should demonstrate: theoretical knowledge, the ability to develop and to interpret an 
anamnesis, to plan and to interpret assessment data, and to define the diagnosis.
ISLT I discusses the fields of Intervention areas in Speech and Language Therapy, Elaboration of anamnesis and 
Cerebral Palsy.
Therefore, it is established the following correspondence between syllabus and learning objectives above: 1 - a, b, d | 2 - 
b, c, e, f | 3 - h | 4 - h | 5 - i, j, k | 6 - i | 7 - h, l| 8 - m | 9 - n | 10 - n | 11 - o, p | 12 – o.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Método expositivo 
Estudo / discussão de caso
Trabalho de grupo
Resolução de problemas
Pesquisa
Análise documental (artigos, textos, audio-visual)
Discussão temática 
Reflexão em grupo

Avaliação contínua:
Aprovação em cada um dos três casos apresentados e discutidos em aula - processos de aprendizagem (20%) e 
produtos finais (80%)
A não obtenção de uma classificação superior a 9,5 valores num ou mais casos implica a realização de um exame final 
relativo a esse(s) caso(s).
Exame final: Resolução de tantos casos quantos os que não tiveram nota positiva na avaliação contínua - Trabalho 
individual com apresentação escrita (50%) e oral (50%)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Lectures
Case studies
Group work
Problem solving
Research
Documental analysis
Thematic discussion
Group reflection

Continuous Evaluation:
Approval in each case presented and discussed in classes - learning processes (20%) and final products (80%)
Grades below 9.5 values in one or more cases imply performing a final exam on that/those case(s).
Final Exam: Case(s) solving (as many as scored below 9.5 values on continuous evaluation) - individual work with written 
(50%) and oral (50%) presentation 

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

As aulas desta unidade curricular assumem a dinâmica de orientação tutorial e compreendem a exposição de 
conteúdos, estudo e discussão dos casos em apreço, pesquisa autónoma dos estudantes e consequente trabalho de 
análise, discussão e reflexão conjuntas em aula, visando a sistematização de conclusões. 
Privilegia-se uma metodologia que propicia a relação teoria/prática, fomentando a prática baseada em evidência, a 
resolução de problemas, o raciocínio crítico/clínico, a análise documental individual e em grupo.
Através destas metodologias, os estudantes, com a orientação do docente, têm que progressivamente responder aos 
objetivos de aprendizagem de cada caso apresentado. Dois dos casos solicitam maioritariamente a realização de 
trabalho em grupo, privilegiando o terceiro caso o trabalho individual, para que a avaliação possa ser equilibrada e 
diferenciadora do potencial de cada estudante.
A avaliação compreende processos e produtos. 
Nos processos são avaliadas atitudes reveladas ao longo da unidade curricular, como por exemplo assiduidade e 
pontualidade, capacidade de trabalhar em grupo, participação ativa nas atividades realizadas em aula, responsabilidade 
e autonomia.
De acordo com os objetivos de aprendizagem estabelecidos, os produtos avaliados são os seguintes:
Caso 1: Grelha de Casos com Áreas Alteradas, Comportamentos Observados e Possíveis Etiologias (objetivos de 
aprendizagem a, b, c, d, e, f). 
Caso 2: Objetivo da consulta de avaliação, preparação dessa consulta (objetivos de aprendizagem g, i, j, k); Como ajudar 
a mãe a perceber quais as etapas do normal desenvolvimento das crianças (objetivo de aprendizagem h); Objetivo da 
sessão seguinte e seu planeamento (objetivos de aprendizagem i, l).
Caso 3: Tabela de características da PC, MOF e Deglutição (objetivos de aprendizagem m, n, p), Inventário de áreas a 
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avaliar na MOF (objetivos de aprendizagem o); Inventário de instrumentos formais de avaliação na MOF (objetivos de 
aprendizagem o).

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

Classes in this curricular unit assume the role of tutorial guidance and are based on lectures, case study and discussion, 
student autonomous research and analysis, group discussion and reflection, aiming the systematization of findings.
Methodologies that provide the combination of theory and practice, stimulating evidence base practice, problem solving, 
critical/clinic reasoning and individual and group documental analysis are privileged.
Through these methodologies, students, conducted by the teacher, have to progressively respond to the learning 
objectives of each case presented. Two out of the three cases request mostly group work, while the third case is based 
on individual work, enabling the evaluation to be balanced and differentiating of each student potential.
The evaluation includes processes and products. 
The evaluated processes are: attitudes revealed over the curricular unit, such as assiduity and punctuality, the ability to 
work in a team, active participation in the class activities, responsibility and autonomy.
According to the established learning objectives, the products evaluated are: 
Case 1: Case Grid with affected areas, observed behaviors and possible etiologies (learning objectives a, b, c, d, e, f). 
Case 2: Purpose and preparation of the assessment session (learning objectives g, i, j, k); How to help the mother to 
understand the child´s normal development stages (learning objective h); Purpose and preparation of the following 
session (learning objectives i, l).
Case 3: Table of characteristics of Cerebral Palsy, Oral Motor and Swallowing (learning objectives m, n, p), Inventory of 
Oral Motor assessment areas (learning objective o); Inventory of formal instruments for Oral Motor assessment (learning 
objective o).

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Rigolet, S. (2000) Os Três P – Precoce, Progressivo, Positivo: Comunicação e Linguagem para uma Plena Expressão, 
Porto: Porto Editora
Shipley, K. & McAfee, J. (1998) Assessment in Speech-Language Pathology: a resource manual. San Diego: Singular 
Publishing Group
Sim-Sim, I.(1998) Desenvolvimento da Linguagem, Lisboa: Universidade Aberta
Tomblind,J., Morris,H., Spriestersbach, D. (2000) Diagnosis in Speech-Language Pathology, 2nd ed. California: Singular 
Publishing Group
Cecilia S, Limongi,O. (2000) Paralisia cerebral: processo terapêutico em linguagem e cognição - pontos de vista e 
abrangência.Pró-Fono
Frazão, Y. (2004) Linguagem e Paralisia Cerebral,São Paulo: Editora Pulso
Love, R. (2000) Childhood motor speech disability, Allyn & Bacon Ed.
Sanclemente, M. et al. (2001) A fonoaudiologia na paralisia cerebral:diagnóstico e tratamento, São Paulo:Santos
Marchesan, I. (2005) Fundamentos em fonoaudiologia: aspectos clínicos da motricidade oral,2ªed; Rio de Janeiro: 
Guanabara

Mapa X - Experiência e Reflexão I

6.2.1.1. Unidade curricular:

Experiência e Reflexão I

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Helena Maria de Jesus Germano / 19 horas

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

Joaquim João Casimiro Gronita / 25 horas

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

a) Aplicar o modelo de Gibbs na redação de reflexões sobre as experiências vivenciadas em aula
b) Identificar os conceitos de stresse, fatores de vulnerabilidade ao stresse e estratégias de coping
c) Reconhecer o nível de vulnerabilidade ao stresse, individual e dos pares, obtido no instrumento de autoavaliação 23 
QVS
d) Descrever a dialética dos fatores implicados no modelo pensamento-ação-emoção
e) Aplicar a dialética pensamento-ação-emoção na seleção de uma ação de desenvolvimento pessoal
f) Construir uma grelha de gestão individual do tempo a partir do modelo "first things first"
g) Distinguir importância e urgência
h) Analisar a eficácia da gestão pessoal do tempo
i) Identificar os estilos comunicativos
j) Analisar os estilos comunicativos pessoais e refletir sobre as suas implicações nas relações interpessoais e no 
exercício da profissão
k) Analisar a relação entre stresse, gestão do tempo e estilos comunicativos e as suas implicações pessoais e 
profissionais

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

a) Apply the model of Gibbs in the writing of the reflections
b) Identify the concepts of stress, factors of vulnerability to stress and coping strategies
c) Recognize the level of vulnerability to stress, individual and of the peers, obtained in the instrument of self-
assessment 23 QVS
d) Describe the dialectics of the factors involved in the model “thought-action-emotion” 
e) Apply the thought-action-emotion dialectics in the selection of an action for personal development
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f) Build a grid of individual management of time from the model "first things first" 
g) Distinguish between importance and urgency
h) Analyze the effectiveness of personal time management
i) Identify the communicative styles
j) Analyze the personal communicative styles and reflect on its implications for interpersonal relationships and for the 
exercise of the profession
k) Analyze the relationship between stress, time management and personal communicative styles, and its personal and 
professional implications

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1. Modelo reflexivo de Gibbs

2. Autoconhecimento - stresse e fatores de vulnerabilidade.
2.1. A dialética pensamento-ação-emoção

3. Gestão da agenda pessoal /gestão do tempo; Modelo "First things first".

4. Estilos comunicativos - Assertividade, passividade, agressividade, manipulação.

5. Interligação destes tópicos e sua implicação no desenvolvimento pessoal e no exercício da profissão.

6.2.1.5. Syllabus:

1. Reflective Model of Gibbs 
2. Self-knowledge - stress and vulnerability factors. 
2.1. The dialectics “thought-action-emotion” 
3. Management of personal schedule /time management; Model "First things first". 
4. Communicative Styles - Assertiveness, passivity, aggressiveness, manipulation. 
5. Interconnection of these topics and their involvement in personal development and in the exercise of the profession

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 

curricular.

Os conteúdos programáticos visam responder ao objetivo geral desta UC: Desenvolvimento de competências reflexivas 
e autorreflexivas conducentes ao desenvolvimento pessoal e profissional aos níveis da atitude comunicativa, gestão do 
tempo e gestão do stresse.
Em aula os estudantes vivenciam experiências sobre as quais têm que refletir colocando a tónica na vivência pessoal da 
situação, nas suas competências para lhe fazer face e ainda pesquisar os conteúdos teóricos subjacentes. 
Pretende-se que os estudantes demonstrem: conhecimentos teóricos sobre gestão do tempo e gestão do stresse, 
identificação de características do seu próprio perfil, capacidade reflexiva relativa a essas características para o 
estabelecimento de relações interpessoais, capacidade de elaboração de um plano de ação para o desenvolvimento de 
novas competências.
Assim, estabelece-se a correspondência entre os conteúdos e os objetivos de aprendizagem supracitados: 1 - a | 2 – b, 
c, d, e | 3 – f, g, h | 4 – i, j |5 – k

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

The syllabus contents aim to respond to the general objective of this CU: Development of reflexive and self-reflexive 
competences conducive to the personal and professional development at the levels of the communicative attitude, time 
management and stress management. In classroom students experience situations on which they have to reflect, putting 
the focus in the personal experience of the situation and in his competences to do face to him. They also have to search 
the underlying theoretical concepts. 
It is intended that students demonstrate: theoretical knowledge ont time management and stress management, 
identifying characteristics on their own profile, reflective capacity on these characteristics to establish interpersonal 
relationships, capacity to prepare a plan of action for the development of new competences.
Thus is established the correlation between the syllabus contents and the foregoing learning objectives: 1 - a | 2 – b, c, d, 
e | 3 – f, g, h | 4 – i, j |5 – k

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Método expositivo
Prática simulada (role-play)
Trabalho de grupo
Reflexão em grupo

Obtenção de Frequência
Apresentação de dois relatórios reflexivos.
Frequência das aulas – presença obrigatória (regime de faltas previsto no Regulamento Académico).

Cálculo da Classificação Final
Entrega de uma reflexão sobre stresse e estratégias de coping (50% da nota final)
Entrega de uma reflexão sobre gestão do tempo (50% da nota final).
A nota final será calculada pela soma das notas dos produtos apresentados. 
A não apresentação de um ou mais produtos de avaliação implica reprovação na UC.

Regime de exame final:
A Classificação de exame é obtida de acordo com a seguinte ponderação: Trabalho (70%) + Apresentação e Defesa 
(30%).
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6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Lectures
Simulated practice (role-play)
Group work
Group reflection

Assessment
The success in the course will be achieved through the presentation of two reflexive reports. 
Class attendance is compulsory.

Pass Standard
Continuous assessment: The final rating of the course is obtained according to the sum of the marks obtained in 
assessment products: a reflection on stress and coping strategies (50% of final grade); a reflection on time management 
(50% of final grade). 
Final exam: The classification is obtained according to the following: Portfolio (70%) + Oral Presentation and Defense 
(30%)

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

O principal objetivo de Experiência e Reflexão I é a aprendizagem de um modelo estruturado de reflexão – o modelo de 
Gibbs, que constituirá a base do trabalho pessoal dos estudantes ao longo da maioria das unidades curriculares de 
Experiência e Reflexão. Complementarmente são abordados temas que propiciam a autoanálise e a autorregulação, isto 
é, a aquisição de competências que permitirão aos estudantes lidarem melhor com as exigências do curso, cuja 
dinâmica de ensino-aprendizagem é centrada no estudante.
As aulas assumem a dinâmica de orientação tutorial, e compreendem: vivência de situações propiciadoras de reflexão 
sobre os temas programáticos para dar fundamento à aprendizagem do modelo reflexivo de Gibbs; resposta ao teste de 
avaliação da vulnerabilidade ao stress 23QVS; fichas de trabalho sobre estilos comunicativos, com breves 
dramatizações de alguns dos seus componentes; exposição de conteúdos; estudo, discussão e reflexão conjuntas das 
situações vivenciadas, visando a sistematização de conclusões; pesquisa autónoma dos estudantes e consequente 
trabalho de análise e reflexão sobre a sua própria vivência e competências implicadas, já desenvolvidas ou a 
desenvolver, em particular ao nível da gestão do stresse e da gestão do tempo (autorregulação).
Privilegia-se uma metodologia que propicia a relação teoria/prática, fomentando a prática baseada em evidência, o 
raciocínio crítico, a autoanálise e a identificação de necessidades de desenvolvimento pessoal e profissional.
Através destas metodologias, os estudantes, com a orientação do docente, têm que progressivamente responder aos 
objetivos de aprendizagem de cada situação apresentada. 
A avaliação é sempre individual e incide, deliberadamente, sobre os objetivos de aprendizagem relacionados com a 
reflexão e a autorregulação. 
Nos produtos, de acordo com os objetivos de aprendizagem estabelecidos e as situações vivenciadas em aula, pede-se: 
Uma reflexão sobre stresse e estratégias de coping, redigida segundo o modelo de Gibbs, coerente com os objetivos de 
aprendizagem a, b, c, d, e
Uma reflexão sobre gestão do tempo, redigida segundo o modelo de Gibbs, coerente com os objetivos de aprendizagem 
a, e, f, g, h

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The main objective of Experience and Reflection I is the learning of a structured model of reflection - the model of Gibbs, 
which provides the basis for the personal work of students throughout most of the courses of experience and reflection. 
In addition there are approached subjects that provide self-analysis and self-regulation, that is, the acquisition of skills 
that will enable students to cope with the course requirements - student-centered dynamics. 
Classes include: experience of situations conducive to reflection on the syllabus themes, to give foundation to the 
learning of the reflective model of Gibbs; response to the test 23QVS, for assessing vulnerability to stress; worksheets 
on communicative styles, with brief dramatizations of some of its components; Lectures; joint study, discussion and 
reflection of experienced situations aiming to systematize conclusions; autonomous search by the students and 
consequent work of analysis and reflection on their own experience and skills involved, and appraisal on which are 
already developed or to be developed, particularly at the level of stress management and time management (self-
regulation).
There is privileged a methodology that provides the theory / practice relationship, fostering evidence-based practice, 
critical thinking, self-analysis and the identification of personal and professional development needs.
Through these methodologies, the students, with the guidance of the teacher, must progressively respond to the 
learning objectives of each presented situation.
Assessment is always individual and focuses deliberately on the learning objectives related to reflection and self-
regulation.
According to the established learning objectives and situations experienced in the classroom, products for evaluation 
are the following:
A reflection on stress and coping strategies, written according the model of Gibbs, consistent with the learning 
objectives a, b, c, d, e
A reflection on time management, written according the model of Gibbs, consistent with the learning objectives a, e, f, g, 
h

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Covey, S., Merril, A.; First Things First. Simon & Schuster Ltd: London, 1994
Cottrell, S.; Skills for Success. The personal development planning handbook. UK : Palgrave Macmillan, 2010
Cottrell, S.; The Study skills handbook. UK : Palgrave Macmillan, 2008
Serra, A.; Construção de uma escala para avaliar a vulnerabilidade ao stress: 23 QVS. Psiquiatria Clínica, 21, (4), pp. 279-
308, 2000
Serra, A.; O stresse na vida de todos os dias. Adriano Vaz Serra, s.d.
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Mapa X - Terapia da Fala, Ética e Deontologia I

6.2.1.1. Unidade curricular:

Terapia da Fala, Ética e Deontologia I

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Helena Maria de Jesus Germano / 25 horas 

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

-

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

a. Relacionar a Declaração Universal dos Direitos do Homem com o exercício da profissão.
b. Identificar a especificidade da Terapia da Fala e dos Terapeutas da Fala nas suas interações com o sistema social.
c. Identificar os organismos de tutela e os organismos reguladores da profissão.
d. Identificar as especificidades dos contextos de exercício: Organização, carreiras, modalidades de contratação, 
remuneração.
e. Identificar a legislação nuclear da profissão.
f. Analisar um decreto-lei regulador da profissão.
g. Identificar as responsabilidades do Terapeuta da Fala, a partir do seu perfil profissional.
h. Descrever o conceito de deontologia profissional e o seu âmbito.
i. Interpretar o Código Ético e Deontológico da profissão (APTF e CPLOL)
j. Avaliar infrações éticas simples, no domínio do exercício da terapia da fala.
k. Exemplificar situações profissionais de boas e más práticas.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

a) Relate the Universal Declaration of Human Rights with the profession.
b) Identify the specificity of Speech Therapy and Speech Therapists in their interactions with the social system.
c) Identify the supervisory bodies and the regulatory bodies of the profession.
d) Identify the specific contexts of the exercise: Organization, careers, hiring modalities, income.
e) Identify the nuclear legislation of the profession.
f) Annalise a regulatory law of the profession.
g) Identify the Speech Therapist responsibilities, from its professional profile.
h) Describe the concept of professional ethics and its scope.
i) Interpret the Code of Ethics and Deontology of the profession (APTF and CPLOL)
j) Evaluate simple ethical violations in the scope of practice of speech therapy.
k) Demonstrate professional situations of good and bad practices.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1. Declaração Universal dos Direitos do Homem - relação com as profissões de saúde e com a Terapia da Fala.
2. História da profissão.
3. Introdução à profissão – aspetos gerais da sua organização e exercício.
4. Associação Portuguesa de Terapeutas da Fala.
5. Instituições nacionais e internacionais relacionadas com o exercício e o desenvolvimento da profissão: Administração 
Central do Sistema de Saúde, Sindicatos, CPLOL, IALP, ASHA, RCSLT.
6. Conceito de profissão regulamentada; critérios de regulamentação da Terapia da Fala.
7. Principal legislação aplicável à profissão.
8. Técnico de diagnóstico e terapêutica – profissões que integra, perfis profissionais, carreira. 
9. Designação e conteúdo funcional do terapeuta da fala nos vários contextos de exercício.
10. O perfil profissional europeu do terapeuta da fala. 
11. Conceitos de Ética e Deontologia profissional.
12. Código Ético e Deontológico dos Terapeutas da Fala

6.2.1.5. Syllabus:

1. Universal Declaration of Human Rights - relationship with the health professions and Speech Therapy.
2. History of the profession.
3. Introduction to the profession - General aspects of its organization and practice.
4. Portuguese Association of Speech Therapists.
5. National and international institutions associated with the exercise and the development of the profession: Central 
Administration of the Health System, Unions, CPLOL, IALP, ASHA, RCSLT.
6. Concept of regulated profession; regulatory criteria in Speech Therapy.
7. Main legislation governing the profession.
8. Técnico de diagnóstico e terapêutica – professions, professional profiles, career.
9. Name and functional content of the speech therapist in the various exercise contexts.
10. The European professional profile of the speech therapist.
11. Concepts of Ethics and professional deontology.
12. Code of Ethics and Deontology of Speech Therapists

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 

curricular.

Os conteúdos programáticos visam responder ao objetivo geral desta UC: Dar a conhecer aos estudantes a organização 
global da profissão de terapeuta da fala - as normas pelas quais se rege, os contextos de exercício, os organismos de 
tutela e de suporte. O Código Ético e Deontológico dos Terapeutas da Fala é estudado em detalhe e é objeto de análise e 
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raciocínio crítico.
Assim, estabelece-se a correspondência entre os conteúdos e os objetivos de aprendizagem supracitados: 1 – a| 2 – b | 3 
– b, c, d | 4 – c | 5 – c| 6 – e | 7 – e, f | 8 – e, f | 9 – d | 10 – g| 11 – h | 12 – i, j, k | 

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

Syllabus contents are intended to respond to the overall objective of this course: To reveal to students the global 
organization of the speech therapist profession - the standards by which is governed, the contexts of exercice, the 
protection and support organizations. The Code of Ethics and Deontology of Speech Therapists is studied in detail and is 
the object of analysis and critical thinking.
Thus is established the correlation between the content and the foregoing learning objectives: 1 - a | 2 - b | 3 - b, c, d | 4 - 
c | 5 - c | 6 - and | 7 - e, f | 8 - e, f | 9 - d | 10 - g | 11 - h | 12 - i, j, k |

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Método expositivo
Discussão temática - debate
Resolução de problemas
Reflexão em grupo
Análise documental

Obtenção de Frequência: Realização de teste final

Cálculo da Classificação Final:
Avaliação contínua - Teste final: 100%
Exame - Teste: 100%

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Teaching methodologies (including evaluation):
1000 caracteres disponíveis de 1000

Lecture 
Thematic Discussion - debate
Problem solving
Group reflection
Document analysis

Assessment
Continuous assessment - Final test: 100%
Exam - Test: 100%

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

Esta unidade curricular tem uma tipologia teórica. É seu objetivo contribuir para o desenvolvimento de competências 
que confiram aos terapeutas da fala o exercício de uma prática fundamentada nos princípios éticos e deontológicos da 
profissão.
As aulas compreendem : exposição de conteúdos; discussão dos temas programáticos; análise documental; análise de 
situações profissionais à luz da ética e da deontologia. 
Privilegia-se uma metodologia que propicia a relação teoria/prática, fomentando a prática baseada em evidência e o 
raciocínio crítico.
Pretende-se que os estudantes adquiram uma visão abrangente da profissão, incluindo a sua história, bem como das 
condições de exercício profissional e das normas que o regem. São expostos os fundamentos conceptuais de ética e 
deontologia e são analisados todos os itens do Código Ético e Deontológico dos Terapeutas da Fala, com exemplos 
práticos de situações ilustrativas de infração de cada um deles. 
A avaliação é sempre individual. É realizada através de um teste de avaliação de conhecimentos e raciocínio sobre os 
conteúdos programáticos, que inclui perguntas que avaliam a aquisição/domínio dos objetivos de aprendizagem 
estabelecidos. 

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

This course has a theoretical typology. It is its objective to contribute to the development of competencies which confer 
to speech and language therapists the exercise of a practice based on the ethical and deontological principles of the 
profession.
Classes include: lectures; discussion of programmatic issues; document analysis; analysis of professional situations in 
the framework of ethics and deontology.

It is privileged a methodology that provides the theory-practice relationship, fostering evidence-based practice and 
critical thinking.
It is intended that students acquire a comprehensive view of the profession, including its history, as well as the 
professional practice conditions and the rules that govern it. The conceptual foundations of ethics and deontology are 
reviewed and every item in the Code of Ethics and Ethics of Speech therapists are discussed, with practical examples of 
illustrative cases of violation of each of them.
The assessment is always individual. It is performed through an assessment test of knowledge and reasoning about the 
syllabus, which includes questions that assess acquisition and the mastery of established learning objectives.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

APTF; Código Ético e Deontológico do Terapeuta da Fala, 1999 (Disponível em : www.aptf.org)

CPLOL; A Framework for Ethical Practice in Speech and Language Therapy, 2009 (Disponível em : www.cplol.eu)
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Irwin, D.; Ethics for speech-language pathologists and audiologists, New York : Thomson., 2007

Body, R., McAllister, L; Ethics in Speech and Language Therapy, West Sussex : Wiley-Blackwell., 2009

ONU; Declaração Universal dos Direitos do Homem

Diário da República, I Série - A, nº 295: Decreto-Lei nº 564/99 de 21 de Dezembro.

Mapa X - Metodologias de Investigação I

6.2.1.1. Unidade curricular:

Metodologias de Investigação I

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Ana Paula de Brito Garcia Mendes / 75 horas

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

Dina Paula Jorge Caetano Alves / 75 horas

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

A unidade curricular Metodologias de Investigação I (MI I) tem como objetivo o desenvolvimento de competências 
ligadas às práticas de investigação, nomeadamente quanto a: (i) o processo de investigação, (ii) as normas de escrita e 
de referenciação, (iii) as metodologias de investigação quantitativa, (iv) os instrumentos de investigação em 
metodologias quantitativas, e (v) o desenvolvimento de competências de recolha e sistematização de dados.

O aluno deverá ser capaz de:
A. Demonstrar conhecimentos de métodos de investigação relacionados direta ou indiretamente com a Terapia da Fala
B. Demonstrar conhecimentos de métodos e técnicas da pesquisa científica de natureza quantitativa
C. Aplicar e interpretar os resultados decorrentes da aplicação de diferentes instrumentos de recolha quantitativa de 
dados linguísticos

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

The curricular unit I Research Methods (MI I) aims to develop skills related to research practices, particularly with regard 
to: (i) the research process, (ii) the rules of writing and referencing, (iii) methodologies for quantitative research, (iv) 
research instruments in the quantitative methodologies, and (v) the development of collection and systematization of 
data skills.

The student should be able to:
A. Demonstrate knowledge of methods of research related directly or indirectly to the Speech Therapy;
B. Demonstrate knowledge of methods and techniques of scientific research quantitative;
C. Apply and interpret the results from the application of different instruments of quantitative collection of linguistic data.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1. Caracterização das metodologias de investigação de tipo quantitativo
2. Aplicação de instrumentos formais de avaliação de linguagem
3. Aplicação de protocolos e escalas de desenvolvimento de linguagem
4. Recolha e registo de dados utilizando métodos formais e informais de avaliação de linguagem (registo de observações 
e notas de campo)
5. Análise e interpretação dos resultados obtidos pelos dois métodos (formais e informais)
6. Comparação e reflexão sobre os potenciais e limitações dos dois métodos de avaliação (formal e informal) de recolha 
de comportamentos linguísticos

6.2.1.5. Syllabus:

Contents of UC MI I are:

1. Characterization of quantitative type of research methodologies.
2. Application of formal language assessment instruments.
3. Application protocols and language development scales.
4. Data collection and recording using formal and informal methods language assessment (data logging and field notes).
5. Analysis and interpretation of the results obtained by the two methods (formal and informal).
6. Comparison and reflection on the potential and limitations of the two methods (formal and informal) collection of 
linguistic behavior.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 

curricular.

Os conteúdos programáticos visam responder ao objetivo geral da UC MI I: desenvolvimento de competências ligadas à 
prática de investigação em Terapia da Fala utilizando métodos quantitativos como a aplicação de instrumentos 
psicométricos, protocolos e escalas de desenvolvimento de competências linguísticas para recolha e registo sistemático 
de dados sobre o desenvolvimento de linguagem em crianças. MI I é uma UC de domínio prático. Pretende-se que os 
estudantes compreendam os propósitos associados ao uso de metodologias de investigação de natureza quantitativa, 
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que identifiquem a natureza metodológica subjacente aos instrumentos de recolha de comportamentos comunicativos 
disponíveis na praça e que conheçam os seus procedimentos de utilização (registo, análise e interpretação métrica dos 
resultados).

Assim, estabelece-se a correspondência entre os conteúdos e os objetivos de aprendizagem supracitados: 1- A, B | 2 - C 
| 3 - C | 4 - C | 5 – C | 6 - D.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

The contents are intended to respond to the overall objective of UC MI I: development of skills related to the practice of 
research in Speech Therapy using quantitative methods and the application of psychometric instruments, protocols and 
language skills development of scales to collect systematically and record data on the language development in children. 
MI I is a practical domain UC. It is intended that students understand the purposes associated with the use of quantitative 
research methodologies, identifying the underlying methodological the communicative behaviors collection tools 
available in the square and they know their operating procedures (registration, analysis and interpretation metric of 
results).

Thus is established the correlation between the content and the above learning objectives: 1. A, B | 2 - C | 3 - C | 4 - C | 5 - 
C | 6 - D

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

I. Método expositivo
II. Aplicação de testes e escalas
III. Trabalho de grupo
IV. Reflexão individual e em grupo
V. Pesquisa
VI. Análise documental 
VII. Visita de estudo a jardins-de-infância.

Avaliação é contínua.
PROCESSOS [20%]: Pontualidade, assiduidade, participação nas aulas (10%) e cumprimento de tarefas (10%). 
PRODUTOS [80%]: Avaliação em grupo (70%): 1) tabelas comparativas de 1 teste e 1 escala (20%), 2) 2 sínteses de 
comportamentos elicitáveis e elicitados nos sujeitos observados a partir da aplicação do teste e da escala, 3) 1 síntese 
reflexiva e comparativa dos dados recolhidos (20%). A avaliação individual (10%) tem por base a reflexão sobre as 
aprendizagens feitas, a utilidade/aplicabilidade do trabalho desenvolvido, as dificuldades e necessidades que ficam por 
responder, bem como os processos (20%).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Expository method; Application tests and scales; group work; individual and group reflection, research and documentary 
analysis (articles, text, image, audio-visual). The resources used are: Moodle Platform, Power point, videos, assessment 
tools / observation for data collection, computers, work sheets, field work and study visit to-kindergartens.
Assessment is continuous.
PROCESSES [20%]: Punctuality, attendance, class participation (10%) and task performance (10%). PRODUCTS [80%]: 
Group Evaluation (70%): 1) comparative table 1 test and 1 scale (20%), 2) synthesis of 2 elicitáveis and behaviors elicited 
in subjects observed from the application of the test and scale 3) 1 reflective and comparative summary of the data 
collected (20%). Individual evaluation (10%) is based on the reflection on the learning made, the utility / applicability of 
their work, the difficulties and needs that remain unanswered, and the processes (20%).

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

A MI 1 é uma unidade curricular de domínio essencialmente prático com o objetivo de desenvolver aptidões técnicas 
relacionadas com aspetos práticos da profissão especificamente aplicadas à investigação científica em Terapia da Fala. 
O método expositivo é utilizado inicial- e sucintamente na introdução do processo de investigação, na descrição das 
metodologias de investigação, normas de escrita e referenciação. A prática de manuseamento e treino de aplicação de 
instrumentos de avaliação de linguagem (testes e escalas de desenvolvimento) de trabalho individual ou em grupo tem 
como objetivo o desenvolvimento de competências na aplicação dos mesmos para recolha e registos de dados 
comunicativos em crianças em contexto de jardim-de-infância. A metodologia de pesquisa e análise documental (artigos, 
textos e imagens) relaciona-se com o objetivo de conhecer os métodos e técnicas de pesquisa científica de natureza 
quantitativa e cruzá-los com os dados obtidos no terreno de modo a realizar interpretações, implicações e reflexão 
conjunta ou individual sobre as perguntas do processo de investigação.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The MI I is essentially of a practical domain UC in order to develop technical skills related to practical aspects of the 
profession specifically applied scientific research in Speech Therapy. The lecture method is used initially and briefly in 
the introduction of the research process, the description of the methodologies of research, writing and referencing 
standards. The practice of handling and application of training language assessment tools (tests and development of 
scales) of individual or group work aims at the development of skills in their application for collection and 
communicative data records in children in the context of garden for children. The research methodology and analysis of 
documents (articles, texts and images) relates to the objective of learning the methods and techniques of scientific 
research quantitative and cross them with data obtained on the ground to make interpretations, and implications joint or 
individual reflection on the questions of the research process.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Fortin, M. (1999). O processo de investigação da concepção à realização. Loures: Lusociência. 
Pring, T. (2005). Research methods in communication disorders. London, United Kingdom: Whurr.

Escalas e Testes
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Ferland, F. (2006). O desenvolvimento da criança no dia-a-dia: o berço até à escola primária. Lisboa: Climepsi.
Linder, T. (1990). Transdisciplinary play based assessment. A functional approach to working with young children. 
Baltimore, MA: Brookes. 
Mendes, A. P., Afonso, E., Lousada, M., & Andrade, F. (2009). Teste Fonético-Fonológico ALPE. Aveiro: Designeed, Lda
Sim-Sim, I. (2003). Avaliação da linguagem oral: um contributo para o conhecimento do desenvolvimento linguístico das 
crianças portuguesas. Lisboa, Portugal: F. C. Gulbenkian. 
Sua-Kay, E., & Tavares, M. D. (2008). Teste de avaliação da linguagem na criança (5ª Ed.). Lisboa: Oficina Didáctica.
Viana, F. (2004). Teste de identificação de competência linguísticas: manual de aplicação. V. N. Gaia: Edipsico, Lda.

Mapa X - Intervenção em Terapia da Fala II

6.2.1.1. Unidade curricular:

Intervenção em Terapia da Fala II

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Helena Maria de Jesus Germano / 0 horas

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

João Miguel Lima Ferreira / 53 horas
Sónia Marina Dias de Jesus Lima / 23 horas
Telma Andreia da Costa Pereira / 34 horas
Vânia Isabel da Cunha Ribeiro / 33 horas

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

PERTURBAÇÃO DOS SONS DA FALA (PSF)
a) Definir linguagem, fala, fonética e fonologia
b) Descrever o desenvolvimento fonológico
c) Identificar causas e características das PSF
d) Planear avaliação de linguagem e fala
e) Realizar análise linguística do discurso e inventário fonológico
f) Cotar e analisar testes de avaliação da linguagem e MOF
g) Realizar diagnóstico diferencial
VOZ NO ADULTO
h) Descrever a anatomofisiologia da voz
i) Identificar fatores de risco, sinais e sintomas de perturbação vocal
j) Planear a avaliação vocal
k) Construir anamnese 
l) Selecionar instrumentos de recolha de dados
m) Analisar dados da avaliação
COMUNICAÇÃO E LINGUAGEM NA SURDEZ
n) Descrever a anatomofisiologia da audição
o) Identificar etiologias, fatores de risco, tipos e graus de surdez
p) Caracterizar comunicação, linguagem, fala e voz na surdez
q) Selecionar informação da anamnese e áreas a avaliar
r) Analisar dados da avaliação
s) Definir diagnóstico

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

SPEECH SOUND DISORDERS (SSD)
a) To define language, speech, phonetics and phonology
b) To describe the phonologic development
c) To identify SSD causes and characteristics
d) To plan language and speech assessment
e) To do a discourse analysis and the phonological inventory
f) To score and to analyze language and oral motor assessment data
g) To make a differential diagnosis
ADULT VOICE
h) To describe the voice anatomophysiology
i) To identify risk factors, warning signs and symptoms of voice disorders
j) To plan vocal assessment
k) To make an anamnesis
l) To select assessment instruments
m) To analyze the assessment data
COMMUNICATION AND LANGUAGE IN HEARING IMPAIRMENTS (HI)
n) To describe the anatomophysiology of hearing
o) To identify etiologies, risk factors, types and degrees of HI
p) To characterize communication, language, speech and voice in HI
q) To select data from the anamnesis and areas to assess
r) To analyze assessment data
s) To define the diagnosis

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
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PERTURBAÇÃO DOS SONS DA FALA (PSF)
1. Conceitos de linguagem, fala, fonética e fonologia
2. Desenvolvimento fonético e fonológico: aquisição e desenvolvimento
3. Causas e caraterísticas das PSF
4. Avaliação da linguagem, da fala e da motricidade orofacial em idade pré-escolar

VOZ NO ADULTO
5. Conceitos de voz e fala
6. Anatomofisiologia da produção vocal
7. Etiologia e sintomatologia das perturbações vocais
8. Patologias vocais que têm como sintomatologia rouquidão
9. Áreas a avaliar na voz: parâmetros audiopercetivos e acústicos, Tempo máximo de fonação; Coeficiente s/z; 
Endurance
10. Saúde vocal

COMUNICAÇÃO E LINGUAGEM NA SURDEZ
11. Anatomofisiologia da audição
12. Etiologias, fatores de risco, tipos e graus de surdez
13. Comunicação, linguagem, fala e voz na surdez
14. Anamnese / Avaliação em surdez
15. Instrumentos de avaliação
16. Possíveis diagnósticos em Terapia da Fala de crianças com surdez e possibilidade de co-morbilidade ou exclusão

6.2.1.5. Syllabus:

SPEECH SOUND DISORDERS (SSD)
1. Concepts of language, speech, phonetics and phonology
2. Phonetic and phonological development: acquisition and development
3. Causes and characteristics of SSD
4. Language, speech and oral motor assessment in preschoolers

ADULT VOICE
5. Concepts of voice and speech
6. Anatomophysiology of voice production
7. Etiologies and symptomatology of voice disorders
8. Vocal pathologies with hoarseness as symptom
9. Voice assessment areas: audio perceptive and acoustic parameters, Maximum Phonation Time; s/z coefficient; 
Endurance
10. Vocal health

COMMUNICATION AND LANGUAGE IN HEARING IMPAIRMENTS (HI)
11. Anatomophysiology of hearing
12. Etiologies, risk factors, types and degrees of HI
13. Communication, language, speech and voice in children with HI
14. Anamnesis / Assessment in HI
15. Assessment instruments
16. Possible Speech Language Therapy diagnosis of children with HI and possible co-morbility or exclusion

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 

curricular.

Os conteúdos programáticos visam responder ao objetivo geral desta Unidade Curricular (UC): desenvolvimento 
integrado de competências em várias áreas de intervenção em Terapia da Fala. A UC Intervenção em Terapia da Fala 
(ITF) funciona no modelo Case Based Learning e são apresentados aos estudantes 3 casos de aprendizagem. 
Pretende-se que os estudantes, nos 3 casos apresentados, demonstrem: conhecimentos teóricos, capacidade de 
construção e interpretação de uma anamnese, planeamento e interpretação da avaliação, estabelecimento de 
diagnóstico.
Em ITF II, são abordadas as áreas de Perturbação dos sons da fala (PSF), Voz no adulto, Comunicação e Linguagem na 
Surdez.
Assim, estabelece-se a correspondência entre os conteúdos e os objetivos de aprendizagem supracitados: 1- a | 2 – b | 3 
- c, g | 4 - d, e, f, g | 5 - h | 6 - h | 7 - i | 8 - i | 9 - j, k, l, m | 10 - i | 11 - n | 12 - o | 13 - p | 14 - q | 15 - q, r | 16 - s.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

The syllabus aim to meet the overall objective of this Curricular Unit: the integrated development of skills in many 
intervention fields in Speech and Language Therapy. The Curricular Unit of Intervention in Speech and Language 
Therapy (ISLT) works upon the model of Case Based Learning where 3 cases with different pathologies are presented to 
the students.
In the 3 cases presented, students should demonstrate: theoretical knowledge, the ability to develop and to interpret an 
anamnesis, to plan and to interpret assessment data, and to define the diagnosis.
ISLT II discusses the fields of Speech Sound Disorders (SSP), Adult Voice, Communication and Language in Hearing 
Impairments. Therefore, it is established the following correspondence between syllabus and learning objectives above: 
1- a | 2 - b | 3 - c, g | 4 - d, e, f, g | 5 - h | 6 - h | 7 - i | 8 - i | 9 - j, k, l, m | 10 - i | 11 - n | 12 - o | 13 - p | 14 - q | 15 - q, r | 16 - s.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Método expositivo 
Estudo / discussão de caso
Trabalho de grupo
Resolução de problemas
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Pesquisa
Análise documental (artigos, textos, audio-visual)
Discussão temática 
Reflexão em grupo

Avaliação contínua:
Aprovação em cada um dos três casos apresentados e discutidos em aula - processos de aprendizagem (20%) e 
produtos finais (80%)
A não obtenção de uma classificação superior a 9,5 valores num ou mais casos implica a realização de um exame final 
relativo a esse(s) caso(s).
Exame final: Resolução de tantos casos quantos os que não tiveram nota positiva na avaliação contínua - Trabalho 
individual com apresentação escrita (50%) e oral (50%)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Lectures
Case studies
Group work
Problem solving
Research
Documental analysis
Thematic discussion
Group reflection

Continuous Evaluation:
Approval in each case presented and discussed in classes - learning processes (20%) and final products (80%)
Grades below 9.5 values in one or more cases imply performing a final exam on that/those case(s).
Final Exam: Case(s) solving (as many as scored below 9.5 values on continuous evaluation) - individual work with written 
(50%) and oral (50%) presentation

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

As aulas desta unidade curricular assumem a dinâmica de orientação tutorial e compreendem a exposição de 
conteúdos, estudo e discussão dos casos em apreço, pesquisa autónoma dos estudantes e consequente trabalho de 
análise, discussão e reflexão conjuntas em aula, visando a sistematização de conclusões. 
Privilegia-se uma metodologia que propicia a relação teoria/prática, fomentando a prática baseada em evidência, a 
resolução de problemas, o raciocínio crítico/clínico, a análise documental individual e em grupo.
Através destas metodologias, os estudantes, com a orientação do docente, têm que progressivamente responder aos 
objetivos de aprendizagem de cada caso apresentado. Dois dos casos solicitam maioritariamente a realização de 
trabalho em grupo, privilegiando o terceiro caso o trabalho individual, para que a avaliação possa ser equilibrada e 
diferenciadora do potencial de cada estudante.
A avaliação compreende processos e produtos. 
Nos processos são avaliadas atitudes reveladas ao longo da unidade curricular, como por exemplo assiduidade e 
pontualidade, capacidade de trabalhar em grupo, participação ativa nas atividades realizadas em aula, responsabilidade 
e autonomia.
De acordo com os objetivos de aprendizagem estabelecidos, os produtos avaliados são os seguintes:
Caso 1: Resumo, análise e justificação da avaliação realizada, Identificação e justificação das áreas em falta a avaliar 
neste caso (objetivos de aprendizagem d, e, f); Diagnóstico justificado (objetivo de aprendizagem g), Teste escrito sobre 
desenvolvimento fonológico (objetivos de aprendizagem a, b, c). 
Caso 2: Guião de entrevista e manual de procedimentos com questões específicas para perturbações vocais, com 
fundamentação e justificação das questões (adequar ao caso) (objetivos de aprendizagem h, i, k); Inventário de 
Comportamentos a avaliar nas perturbações da voz (adequar ao caso) (objetivos de aprendizagem j, l, m).
Caso 3: Anamnese, identificando e fundamentando com base na literatura, aspetos específicos da surdez a incluir 
(trabalho de grupo) (objetivos de aprendizagem o, p e q); Planificação da avaliação em Terapia da Fala, determinando as 
áreas a avaliar e possíveis instrumentos a utilizar, justificando com base na literatura (trabalho de grupo) (objetivo de 
aprendizagem q); Relatório de avaliação com recurso à CIF, considerando os dados da anamnese, o resumo e análise da 
avaliação e diagnóstico (trabalho de grupo) (objetivos de aprendizagem r e s); Teste escrito sobre surdez infantil 
(trabalho individual) (objetivos de aprendizagem n, o, p).

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

Classes in this curricular unit assume the role of tutorial guidance and are based on lectures, case study and discussion, 
student autonomous research and analysis, group discussion and reflection, aiming the systematization of findings.
Methodologies that provide the combination of theory and practice, stimulating evidence base practice, problem solving, 
critical/clinic reasoning and individual and group documental analysis are privileged.
Through these methodologies, students, conducted by the teacher, have to progressively respond to the learning 
objectives of each case presented. Two out of the three cases request mostly group work, while the third case is based 
on individual work, enabling the evaluation to be balanced and differentiating of each student potential.
The evaluation includes processes and products. 
The evaluated processes are: attitudes revealed over the curricular unit, such as assiduity and punctuality, the ability to 
work in a team, active participation in the class activities, responsibility and autonomy.
According to the established learning objectives, the products evaluated are: 
Case 1: Assessment data synthesis, analysis and justification; Identification and justification of missing areas of 
assessment in case studied (learning objectives d, e, f); Justified diagnosis (learning objective g); Written test on 
phonological development (learning objectives a, b, c). 
Case 2: Interview guide and procedure manual with specific questions about voice disorders and their justification 
(adapted to the case) (learning objectives h, i, k); Inventory of behaviors to assess in voice disorders (adapted to the 
case) (learning objectives j, l, m).
Case 3: Anamnesis, with the specific questions about hearing impairments, with theoretical support (group work) 
(learning objectives o, p, q); Assessment planning in Speech and Language Therapy, identifying the assessment areas 
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and possible instruments, with theoretical support (group work) (learning objectives q); Assessment report with the use 
of ICF, considering the anamnesis data, assessment data synthesis and analysis and diagnosis (group work) (learning 
objectives r e s); written test on hearing impairment (individual work) (learning objectives n, o, p).

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Bauman-Waengler, J. (2004) Articulatory and phonological impairments: a clinical focus. Boston: Pearson Education
Bowen, C. (2009) Children’s speech sound disorders, Oxford: Wiley-Blackwell
Mendes, A. et al.(2009) Teste Fonético-Fonológico ALPE, Aveiro: Designeed
Williams, A., McLeod, S., McCauley, R. (2010) Interventions for Speech Sound Disorders in Children, Baltimore: Paul H. 
Brookes Pub
Behlau, M., Azevedo, R. & Pontes, P. (2001) Conceito de voz normal e classificação das disfonias. In M. Behlau (ed.), O 
Livro do Especialista (p.53-79). Rio de Janeiro: Editora Revinter
Guimarães, I. (2007) A ciência e a arte da voz humana. ESSA
Mello, E. B. S. (2000) Educação da Voz Falada (3ª ed.).São Paulo: Ed. Atheneu
Bess, F. H., & Humes, L. E. (1998) Fundamentos de audiologia. Porto Alegre: Artes Médicas Sul

Mapa X - Experiência e Reflexão II

6.2.1.1. Unidade curricular:

Experiência e Reflexão II

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Helena Maria de Jesus Germano / 25 horas 

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

Joaquim João Casimiro Gronita / 25 horas

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Os estudantes devem ser capazes de:
a) Identificar atitudes facilitadoras/dificultadoras do estabelecimento de uma relação terapêutica
b) Identificar os componentes específicos da comunicação terapêutica
c) Identificar os componentes não-verbais da comunicação terapêutica
d) Identificar as técnicas de entrevista clínica
e) Usar modalidades atitudinais facilitadoras da relação terapêutica
f) Selecionar e aplicar corretamente as técnicas de entrevista adequadas a cada momento do diálogo terapêutico
g) Autoanalisar os comportamentos não-verbais da sua comunicação
h) Observar e interpretar os comportamentos não-verbais do utente.
i) Adequar o espaço terapêutico, a posição e distância relativa terapeuta-utente.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

students must be able to:
a) Identify attitudes that make easy or difficult establishing a therapeutic relationship
b) Identify the specific components of therapeutic communication
c) Identify the nonverbal components of therapeutic communication
d) Identify the clinical interview techniques
e) Use attitudinal modalities that facilitate the therapeutic relationship in clinical interview.
f) Select and correctly apply the appropriate interview techniques in every moment of the therapeutic dialogue.
g) Self-analyze the nonverbal behaviors of their own communication
h) Observe and interpret the nonverbal behaviors of the client.
i) Adapt the therapeutic setting as well as the therapist-client relative position and distance.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1. Atitude, relação e comunicação terapêutica
. Escuta ativa
. Tom de voz
. Empatia
. Respeito 
. Cordialidade
. Concretização 
. Assertividade 
. Convicção
. Modulação da reatividade
. Transferência e contratransferência

2. Comunicação não-verbal na relação interpessoal
. Aspetos a observar
. Autoidentificação de idiossincrasias
. Facilitadores e barreiras à comunicação terapêutica

3. Entrevista clínica em Terapia da Fala
. Caracterização, especificidades
. Técnicas facilitadoras da verbalização
. Técnicas facilitadoras da elaboração de conteúdos
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6.2.1.5. Syllabus:

1. Attitude, relationship and therapeutic communication
. Active listening
. Tone of voice
. Empathy
. Respect
. Cordiality
. Concretion
. Assertiveness
. Conviction
. Reactivity modulation
. Transference and countertransference

2. Nonverbal communication in interpersonal relationships
. Aspects to be observed
. Self-identification of idiosyncrasies
. Facilitators and barriers to therapeutic communication

3. Clinical Interview in Speech and Language Therapy
. Characterization, specificities
. Techniques to make easy the verbalization
. Techniques to make easy the elaboration of content

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 

curricular.

Os conteúdos programáticos visam responder ao objetivo geral desta UC: promoção das competências comunicativas e 
atitudinais implicadas na relação terapêutica.
Em aula os estudantes vivenciam experiências, nomeadamente através de role-play, sobre as quais têm que refletir 
colocando a tónica na vivência pessoal da situação, nas suas competências para lhe fazer face e ainda pesquisar os 
conteúdos teóricos subjacentes ao modo como a vivenciaram. 
Pretende-se que os estudantes demonstrem: conhecimentos teóricos sobre relação e comunicação terapêutica, 
identificação de características do seu próprio perfil, capacidade reflexiva das consequências dessas características 
para a sua ação profissional, capacidade de elaboração de um plano de ação ao nível do desenvolvimento de novas 
competências na área da comunicação e relação terapêuticas. Assim, estabelece-se a correspondência entre os 
conteúdos e os objetivos de aprendizagem supracitados: 1 – a, b, e | 2 – c, g, h, i | 3- d, e, f.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

Syllabus contents are intended to respond to the overall objective of this course: promotion of communicative and 
attitudinal competencies involved in the therapeutic relationship.
Students experience diverse situations, in which they have to reflect, placing the emphasis on the personal experience of 
the situation and on their competencies to address it; they also have to search the underlying theoretical concepts of 
those experiences.
It is intended that students demonstrate: theoretical knowledge about relationship and therapeutic communication, 
ability to identify characteristics of their own profile, reflective capacity on the consequences of those characteristics for 
their professional action, ability to draw up an action plan to develop new communicative and attitudinal competencies 
involved in the therapeutic relationship.
Thus it is established the correlation between contents and learning objectives: 1 - a, b, e | 2 - c, g, h, i | 3 - d, e, f.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Método expositivo.
Discussão temática – tertúlia.
Prática simulada – role play.
Trabalho de grupo.
Discussão em grupo.

Obtenção de Frequência
Apresentação de dois relatórios reflexivos e de um pequeno trabalho de revisão bibliográfica.
Frequência das aulas – presença obrigatória 

Cálculo da Classificação Final
Entrega de uma reflexão sobre estilos comunicativos e relação terapêutica – 40% da nota final.
Entrega de uma reflexão sobre entrevista clínica – 39% da nota final.
Entrega de pequeno trabalho de revisão bibliográfica sobre comunicação não-verbal – 21% da nota final.
A nota final é calculada pela soma das notas dos produtos apresentados. 
A não apresentação de um ou mais produtos de avaliação implica reprovação na UC.

Regime de exame final:
A Classificação de exame é obtida de acordo com a seguinte ponderação: Trabalho (70%) + Apresentação e Defesa 
(30%).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Lectures
Thematic discussion
Simulated practice (role-play)
Group work
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Group reflection

Assessment
The success in the course will be achieved through the presentation of two reflexive reports and a bibliographic review 
paper. 
Class attendance is compulsory.

Pass Standard
Continuous assessment: The final rating of the course is obtained according to the sum of the marks obtained in 
assessment products: a reflection on communication and therapeutic relationship (40%); a reflection on clinical interview 
(39%); a bibliographic review paper on non-verbal communication (21%). Failure to submit one or more assessment 
products implies failure.
Final exam: The final rating is obtained according to the following: written paper (70%) + oral presentation and defense 
(30%).

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

As aulas desta unidade curricular assumem a dinâmica de orientação tutorial, e compreendem: exposição de conteúdos; 
vivência de situações propiciadoras de reflexão sobre os temas programáticos; estudo, discussão e reflexão conjuntas 
em aula das situações vivenciadas, visando a sistematização de conclusões; pesquisa autónoma dos estudantes e 
consequente trabalho de análise e reflexão sobre a sua própria vivência e competências implicadas, já desenvolvidas ou 
a desenvolver. Privilegia-se uma metodologia que propicia a relação teoria/prática, fomentando a prática baseada em 
evidência, o raciocínio crítico, a auto-análise e a identificação de necessidades de desenvolvimento pessoal e 
profissional.
Através destas metodologias, os estudantes, com a orientação do docente, têm que progressivamente responder aos 
objetivos de aprendizagem de cada situação apresentada. 
Nas aulas de Experiência e Reflexão II é realizada uma tertúlia sobre atitude, relação e comunicação terapêutica, faz-se 
exposição teórica, faz-se análise de um vídeo demosntrativo de técnicas corretas e incorretas de entrevista clínica, são 
simuladas situações terapêuticas em role-play (uma entrevista clínica e uma sessão clínica). Relativamente à 
comunicação não-verbal, cada estudante tem que fazer uma observação do comportamento não-verbal de um colega ao 
longo de duas semanas e expô-la em aula para que, coletivamente, se identifique o colega observado.

A avaliação é sempre individual. 
Nos produtos, de acordo com os objetivos de aprendizagem estabelecidos e as situações vivenciadas em aula, pede-se: 

Uma reflexão sobre estilos comunicativos e relação terapêutica, redigida segundo o modelo de Gibbs, coerente com os 
objetivos de aprendizagem a) b) e) h) e i);
Uma reflexão sobre entrevista clínica, redigida segundo o modelo de Gibbs, coerente com os objetivos de aprendizagem 
d), f), h), i);
Um pequeno trabalho de revisão bibliográfica sobre comunicação não-verbal e auto-análise da sua comunicação não-
verbal, coerente com os objetivos de aprendizagem
c), g), h).

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

Experience and Reflection classes include: lectures; experience of situations conducive to reflection on the syllabus 
subjects; joint study, discussion and reflection of experienced situations aiming to systematize conclusions; 
autonomous search by the students and consequent work of analysis and reflection on their own experience and skills 
involved, and appraisal on which are already developed or to be developed. It is privileged a methodology that provides 
the theory / practice relationship and fosters evidence-based practice, critical thinking, self-analysis and the 
identification of personal and professional development needs.
Through these methodologies, the students, with the guidance of the teacher, must progressively respond to the 
learning objectives of each presented situation.

In Experience and Reflection II, the following activities are carried out: a discussion on attitude, relationship and 
therapeutic communication; lecturing; analysis of a demonstration video on correct and incorrect techniques of clinical 
interview; simulation of therapeutic situations trough role-play (a clinical interview and a clinical session). With regard to 
non-verbal communication, each student has to make an observation of nonverbal behaviors of a colleague over two 
weeks and expose it in class so that, collectively, students are able to identify the observed colleague.

Assessment is always individual.
According to the established learning objectives and situations experienced in the classroom, products for evaluation 
are the following:
- a reflection on communicative styles and therapeutic relationship, written on the model of Gibbs, consistent with the 
learning objectives a) b) e) h) i);
- a reflection on clinical interview, written on the model of Gibbs, consistent with the learning objectives d), f), h), i);
- a bibliographic review paper on non-verbal communication, which includes a self-analysis of non-verbal 
communication, consistent with the learning objectives c), g), h).

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Flasher, L., Fogle , P; Counseling skills for speech-language pathologists and audiologists, Canada : Thomson, 2012
Nunes, J.; Comunicação em contexto Clínico, 
http://www.fcm.unl.pt/departamentos/cligeral/docs/5ano/livro_comunicacao.pdf, sd
Reis, J.; Aptidões de comunicação e de relação para profissionais de saúde [documento electrónico], Interativa. [s.l.]: 
Novartis, 2005
Leutenberg, E., Liptak, J. ; The communication skills workbook : self-assessments, exercises & educational handouts, 
Duluth, Minnesota : Whole Person Associates, 2008
Phaneuf, M.; Comunicação, entrevista, relação de ajuda e validação, Loures: Lusociência, 2004
Fachada, M.O;Psicologia das relações interpessoais, Lisboa : Rumo, 2006
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Knapp, M., Hall, J., Horgan, T.; Nonverbal communication in human interaction, Australia; United States : Wadworth 
Cengage Learning, 2014
Wirth, B.;O fantástico mundo da linguagem corporal, Cascais : Pergaminho, 2007

Mapa X - Ciências da Fala e da Linguagem I

6.2.1.1. Unidade curricular:

Ciências da Fala e da Linguagem I

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Susana Mesquita de Deus Correia / 25 horas

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

--

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

No final a unidade curricular, o estudante é capaz de: 
a. reconhecer a especificidade da linguagem humana; 
b. definir e distinguir o(s) conceito(s) de aquisição, desenvolvimento e aprendizagem; 
c. explicar e discutir diferentes teorias sobre o desenvolvimento da linguagem; 
d. identificar e distinguir as metodologias de recolhas de dados em aquisição da linguagem; 
e. identificar as etapas da aquisição da linguagem nos domínios fonológico, morfo-sintático, semântico e pragmático;
f. identificar as etapas do processo de aprendizagem da escrita; 
g. identificar as etapas do desenvolvimento da metalinguagem;
h. explicar a aquisição em contexto bilingue ou multilingue; 
i. relacionar e aplicar estes conceitos ao desenvolvimento da linguagem de crianças portuguesas.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

At the end of the course, the student should be able to: 
a. recognize the specificity of human language; 
b. define and distinguish the concept (s) of acquisition, development and learning; 
c. explain and discuss different theories of language development; 
d. identify and distinguish methods of data collection in language acquisition;
e. identify the stages of language acquisition in phonological , morphological, syntactic, semantic and pragmatic 
domains; 
f. identify the stages of writing learning process; 
g. identify the stages of development of metalanguage skills; 
h. explain the acquisition in bilingual or multilingual contexts; 
i. relate and apply these concepts to the language acquisition and development of Portuguese children.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1. Bases biológicas, sociais e cognitivas do desenvolvimento da linguagem
2. Teorias sobre o desenvolvimento da linguagem
3. Metodologias de recolhas de dados em aquisição: métodos naturalistas e experimentais; métodos transversais e 
longitudinais
4. Aquisição e desenvolvimento fonológico
5. Aquisição e desenvolvimento morfológico e sintático
6. Aquisição e desenvolvimento semântico e pragmático
7. A aquisição da escrita
8. Metalinguagem e desenvolvimento linguístico na criança em idade escolar
9. Bilinguismo e multilinguismo

6.2.1.5. Syllabus:

1. Biological, social and cognitive bases for language development 
2. Theories of language development 
3. Methods of data collection in language acquisition: naturalistic and experimental methods; transverse and longitudinal 
methods 
4. Phonological acquisition and development 
5. Morphological and syntactic acquisition and development 
6. Semantic and pragmatic acquisition and development
7. The acquisition of writing 
8. Metalanguage and language development in schoolers 
9. Bilingualism and multilinguallism

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 

curricular.

Os conteúdos programáticos da UC visam contribuir para a compreensão do fenómeno de aquisição da linguagem de 
forma a fundamentar a identificação, definição, diagnóstico e intervenção em perturbações da linguagem oral e escrita 
da criança.
Pretende-se que os estudantes demonstrem conhecimentos teóricos e capacidade de compreensão, aplicação e análise 
de situações concretas.
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A correspondência estabelecida entre os conteúdos e os objetivos de aprendizagem supracitados é a seguinte: 1-a,b,i; 
2-a,b,c,i; 3-d,i; 4-e,i; 5-e,i; 6-e,i; 7-f,i; 8-g,i; 9-h,i. 

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

The contents of theoretical curricular units aim at contributing to the understanding of the language acquisition 
phenomenon, in order to support the identification, definition, diagnosis and intervention in oral and writing language 
disorders in children. It is intended that students demonstrate theoretical knowledge and abilities of comprehension, 
application and analysis of concrete situations. The correspondence between the syllabus and the learning outcomes is 
as follows: 1-a,b,i; 2-a,b,c,i; 3-d,i; 4-e,i; 5-e,i; 6-e,i; 7-f,i; 8-g,i; 9-h,i. 

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

ENSINO:
Método expositivo
Trabalho de grupo
Reflexão em grupo
Trabalho autónomo
Análise documental (artigos, videos)
Recursos: vídeos, slides de suporte às exposições em aula, plataforma Moodle
AVALIAÇÃO:
Teste escrito (individual) [80%]
Argumentário sobre as teorias explicativas da aquisição da linguagem (em pares) [20%]

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

TEACHING:
Lectures 
Group work 
Group reflection
Autonomous work
Document analysis (papers, videos) audio- visual) 
Resources: videos, slides to support lectures, Moodle 
ASSESSMENT: 
Written test (individual) [80%] 
Argumentarium on explanatory theories of language acquisition (in pairs) [20%]

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

Na estrutura do curso, os conteúdos programáticos das UC teóricas são complementarmente desenvolvidos e aplicados 
na dimensão prática e de tarefas profissionais do curso (UC de Experiência e Técnicas, e Intervenção em Terapia da Fala 
e estágios). 
O método expositivo introduz os conteúdos relevantes para a compreensão do fenómeno de aquisição da linguagem, e, 
através da reflexão e trabalho em grupo, levantam-se questões de forma a suportar uma prática baseada na evidência na 
futura prática em Terapia da Fala.
Na plataforma Moodle, são disponibilizados, para cada sessão, recursos requeridos (bibliografia, vídeos), estando 
identificadas as leituras fundamentais e complementares, e atividades de consolidação do conhecimento a realizar nas 
25 horas de estudo autónomo.
A avaliação faz-se por um teste escrito presencial final (individual) de verificação do conhecimento, compreensão e 
aplicação dos conceitos, e por uma síntese argumentativa escrita (em pares), decorrente da discussão em aula sobre 
argumentos aduzidos pelas diferentes teorias explicativas da aquisição da linguagem para tópicos específicos.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

In the curriculum programme, the syllabus of theoretical curricular units are additionally developed and applied in the 
practical and professional tasks dimensions of the programme (UC Experiência e Técnicas, and Intervenção em Terapia 
da Fala and clinical placements). Lectures introduce relevant contents for understanding the language acquisition 
phenomenon, and through reflection and group work, questions arise as means to support an evidence-based practice in 
future Speech Therapy practice. In Moodle, required resources for each class (literature, videos) are displayed, namely 
fundamental and complementary readings, and consolidation activities to be completed in the 25 hours devoted to self-
study.
Assessment takes the form of a presence final written test (individual) for verification of knowledge, understanding and 
application of concepts, and an argumentative synthesis (in pairs), arising from the in-class discussion on arguments 
raised by the different explanatory theories of acquisition language for specific topics.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Costa, J. & A.L. Santos (2003). A falar como os bebés. Lisboa: Caminho.
Duarte, I. (2001) Língua Portuguesa: Instrumentos de Análise. Lisboa: Universidade Aberta.
Duarte, I. (2008) O Conhecimento da Língua: desenvolver a consciência linguística. Lisboa: ME-DGIDC
Freitas, M.J. & A.L. Santos (2001) Contar (histórias) de sílabas. Lisboa: Colibri/Associação de Professores de Português.
Freitas, M.J., D. Alves & T. Costa (2007) O Conhecimento da Língua: desenvolver a consciência fonológica. Lisboa: ME-
DGIDC
Freitas, M.J et al (2012) Os sons que estão dentro das palavras; descrição e implicações para o Ensino do Português 
como Língua Materna. Lisboa: Colibri/Associação de Professores de Português.
Sim-sim, I. (1998). Desenvolvimento da Linguagem. Lisboa: Universidade Aberta.
Lima, R. (2008) Avaliação da Fonologia Infantil através de uma Prova de Nomeação. Coimbra: Almedina.
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Mapa X - Metodologias de Investigação II

6.2.1.1. Unidade curricular:

Metodologias de Investigação II

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Ana Paula de Brito Garcia Mendes / 28 horas

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

Dina Paula Jorge Caetano Alves / 28 horas
Ana Margarida Monteiro Cortes Ramalho / 94 horas

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

A unidade curricular Metodologias de Investigação II (MI II) tem como objetivo o desenvolvimento de competências 
ligadas às práticas de investigação, nomeadamente: (i) metodologias qualitativas de investigação, (ii) desenvolvimento 
de competências de recolha e sistematização de dados (observação, entrevista, recolha e registo de dados, 
sistematização de dados), e (iii) análise temática.

O aluno deverá ser capaz de:
A. Demonstrar conhecimentos de métodos e técnicas de investigação científica de natureza qualitativa relacionados com 
a Terapia da Fala
B. Desenvolver, aplicar e interpretar técnicas de observação, entrevistas e/ou questionários
C. Demonstrar recolha, análise de dados qualitativos e análise temática
D. Demonstrar interpretação, discussão e aplicação de dados qualitativos
E. Demonstrar apresentação de dados e participação no desenvolvimento dos trabalhos de grupo
F. Demonstrar implicação pessoal nas reflexões individuais apresentadas por escrito

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

The curricular unit Research Methodologies II (MI II) aims to develop skills related to research practice, including: (i) 
qualitative research methodologies, (ii) development of skills and systematic collection of data (observation, interview 
collection and data recording, data systematization), and (iii) thematic analysis.

The student should be able to:
A. Demonstrate knowledge of methods and scientific research techniques qualitative related to Speech Therapy;
B. Develop, implement and interpret observation techniques, interviews and / or questionnaires;
C. Demonstrate collection, qualitative data analysis and thematic analysis
D. Demonstrate interpretation, discussion and application of qualitative data
E. Demonstrate presentation of data and participation in the development of group work;
F. Demonstrate personal involvement in individual ideas presented in writing.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1. Caracterização das metodologias de investigação de tipo qualitativa
2. Observação informal
3. Realização de entrevista
4. Elaboração de questionário
5. Recolha e registo de dados
6. Análise e sistematização de dados
7. Interpretação, implicações e aplicações dos dados obtidos e apresentação dos mesmos

6.2.1.5. Syllabus:

1. Characterization of the type of qualitative research methodologies
2. Informal Note
3. Conducting interviews
4. Questionnaire Development
5. Data collection and registration
6. Analysis and systematization of data
7. Interpretation, implications and applications of data and presentation of the same

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 

curricular.

Os conteúdos programáticos visam responder ao objetivo geral da UC MI II: desenvolvimento de competências ligadas à 
prática de investigação em Terapia da Fala utilizando métodos qualitativos como a utilização de observação informal, 
realização de entrevista, elaboração de questionário, recolha e registo de dados qualitativos e análise e sistematização 
de dados sobre o desenvolvimento de linguagem em crianças. A UC MI II é uma UC de domínio prático, pretende-se que 
os estudantes pratiquem a recolha de dados qualitativos através de observação, entrevistas e/ou questionários 
realizados aos cuidadores das crianças sobre o desenvolvimento de linguagem em contexto real das mesmas.

Assim, estabelece-se a correspondência entre os conteúdos e os objetivos de aprendizagem supracitados: 1- A | 2 – B, C 
| 3 - B | 4 - B | 5 - C | 6 – C | 7 – D, E.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

The contents are intended to respond to the overall objective of MI II: development of skills related to the practice of 
research in Speech Therapy using qualitative methods such as the use of informal observation, conducting interviews, 

Page 60 of 205ACEF/1415/25252 — Guião para a auto-avaliação

29/12/2014http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=43877028-f191-3929...



questionnaire development, collection and qualitative data recording and analysis and systematization of data on the 
language development in children. The UC MI II is a practical domain of UC, it is intended that students practice the 
collection of qualitative data through observation, interviews and / or questionnaires made the caretakers of children on 
language development in a real context of the same.
Thus is established the correlation between the content and the above learning objectives: 1- A | 2 - B, C | 3 - B | 4 - B | 5 - 
C | 6 - C | 7 - D, E.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

I. Método expositivo
II. Pesquisa 
III. Análise documental 
IV. Trabalho de grupo
V. Reflexão individual e em grupo
VIII. Prática simulada (ex: role-play)
IX. Autoscopia

A avaliação é contínua.
PROCESSOS [10%]: Pontualidade, assiduidade, participação nas aulas (5%) e cumprimento de tarefas (5%). PRODUTOS 
[90%]: Avaliação em grupo (75%): 1 registo de uma observação, uma análise e síntese de resultados (25%), 1 transcrição 
de uma entrevista, uma análise e síntese de resultados (25%), 1 questionário e análise dos dados (25%). Avaliação 
individual (15%) com base num resumo de artigo cientifico (10%) e teste baseline (5%).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Lecture method; simulated practice (eg role-play), recording and autoscopy during interviews and / or questionnaires; 
group work; individual and group reflection, research and documentary analysis (articles, text, image, audio-visual) and 
demonstration in real context. The resources used are: Moodle Platform, Power point, videos, assessment tools / 
observation for data collection, computers, work sheets, field work and study visit to-kindergartens.
Assessment is continuous.
Processes [10%]: Punctuality, attendance, class participation (5%) and compliance tasks (5%).
Product [90%]: Group Assessment (75%): 1 log an observation, an analysis and synthesis results (25%), 1 transcript of 
an interview, analysis and synthesis results (25%), 1 questionnaire and data analysis (25%). Individual evaluation (15%) 
based on a scientific paper summary (10%) and baseline test (5%).

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

A MI II é uma unidade curricular de domínio essencialmente prático com o objetivo de desenvolver aptidões técnicas 
relacionadas com aspetos práticos da profissão especificamente aplicadas à investigação científica de natureza 
qualitativa em Terapia da Fala. O método expositivo é utilizado inicial e sucintamente na introdução do processo de 
investigação de dados qualitativos, na descrição das metodologias de técnicas de observação, entrevista e elaboração 
de questionários. A prática simulada (ex: role-play), gravação e autoscopia durante a realização de entrevistas e/ou 
questionários em trabalhos individuais e de grupo tem como objetivo o desenvolvimento de competências na recolha e 
registos de dados qualitativos comunicativos obtidos através da interação dos cuidadores das crianças em contexto 
real. A realização de tabelas em word são métodos de registo, análise e interpretação de dados qualitativos. A 
metodologia de pesquisa e análise documental (artigos, textos e imagens) relaciona-se com o objetivo de dominar os 
métodos e técnicas de pesquisa científica de natureza qualitativa e cruzá-los com os dados obtidos no terreno de modo 
a realizar interpretações, implicações e reflexão conjunta ou individual sobre as perguntas do processo de investigação.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The MI II is essentially a practical domain course in order to develop technical skills related to practical aspects of the 
profession specifically applied to scientific research qualitative in Speech Therapy. The lecture method is used initially 
and briefly in the introduction of qualitative data research process, the description of the methods of observation 
techniques, interview and preparation of questionnaires. The simulated practice (eg role-play), recording and autoscopy 
during interviews and / or questionnaires in individual and group aims to develop skills in collecting and communicative 
qualitative data records obtained through the interaction of caregivers children in a real context. The performance tables 
in word are procedures for recording, analysis and interpretation of qualitative data. The research methodology and 
analysis of documents (articles, texts and images) relates to the purpose of mastering the methods and techniques of 
scientific research qualitative and cross them with data obtained on the ground to make interpretations, and implications 
joint or individual reflection on the questions of the research process.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Cyssau, C. (2005). A entrevista em clínica. Lisboa: Climepsi.
Flick, U (2005). Métodos qualitativos na investigação científica. Lisboa: Monitor.
Flick, U. (Ed.) (2009). Coleção Pesquisa Qualitativa (6 Volumes). Porto Alegre: Artmed Editora - Bookman.
Foddy, W. (2002). Como perguntar: teoria e prática da construção de perguntas em entrevistas e questionários. Oeiras: 
Celta.
Ghiglione, R., & Matalon, B. (2001) (4ª Ed.). O inquérito: teoria e prática. Oeiras: Celta.
Hill, A., & Hill, M. (2008) (2ª Ed.). Investigação por Questionário. Edições Silabo.
Kvale, S. (2007). Doing interviews. Los Angeles: Sage.
Moreira, J. M. (2009). Questionários: Teoria e prática. Coimbra: Almedina.
Phaneuf, M. Comunicação, entrevista, relação de ajuda e validação. Loures: Lusociência, 2004.
Seidman, I. (2006) (3ª Ed.) Interviewing as qualitative research: a guide for researchers in education and the social 
sciences. New York: Teachers College Press.
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Mapa X - Intervenção em Terapia da Fala III

6.2.1.1. Unidade curricular:

Intervenção em Terapia da Fala III

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Helena Maria de Jesus Germano / 0 horas

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

Ângela Marina Carvalho de Jesus / 33 horas
Inês Tello Rato Milheiras Rodrigues / 33 horas
Íris Gomes Bonança / 22 horas

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

FLUÊNCIA NA CRIANÇA
a) Definir fluência, disfluência normal do desenvolvimento (DND) e gaguez
b) Identificar fatores de risco, causas e tipologias da disfluência
c) Realizar diagnóstico diferencial entre DND e gaguez
d) Expor orientações de facilitação da fluência
PERTURBAÇÕES DO ESPECTRO DO AUTISMO (PEA)
e) Definir PEA
f) Enumerar causas, sinais de alerta, características de diagnóstico e prevalência
g) Formular questões para recolha de informação
h) Identificar e descrever áreas a observar e a avaliar e formas de recolher dados
i) Descrever competências comunicativas características das PEA
FUNDAMENTOS PARA ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE INTERVENÇÃO
j) Identificar e descrever os problemas existentes no caso em estudo
k) Avaliar, escolher e justificar os objetivos
l) Identificar e descrever diferentes metodologias de intervenção
m) Diferenciar metodologias de estratégias de intervenção
n) Mensurar a eficácia da intervenção
o) Formular e discutir um plano de intervenção

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

CHILD FLUENCY
a) To define fluency, normal developmental dysfluency and stuttering
b) To identify risk factors, causes and typology of stuttering
c) To make a differential diagnosis 
d) To propose guidelines of fluency facilitation
AUTISM SPECTRUM DISORDERS (ASD)
e) To define ASD
f) To enumerate causes, warning signs, characteristics of diagnosis and prevalence
g) To formulate questions for data collection
h) To identify and describe areas to observe and to assess and data collection techniques
i) To describe ASD typical communication competencies
GROUNDS FOR THE ESTABLISHMENT OF AN INTERVENTION PLAN
j) To identify and to describe the existing problems in the case studied
k) To assess, to select and to justify the intervention goals
l) To identify and to describe different intervention methodologies
m) To differentiate intervention methodologies from strategies
n) To measure the intervention efficacy
o) To formulate and to discuss an intervention plan

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

FLUÊNCIA NA CRIANÇA
1. Conceitos de fluência e perturbação da fluência
2. Disfluência Normal do Desenvolvimento (DND): características
3. Gaguez: modelos causais, fatores de risco, características
4. Diagnóstico diferencial entre DND e gaguez
5. Estratégias facilitadoras da fluência nos diferentes contextos de interação
PERTURBAÇÕES DO ESPECTRO DO AUTISMO (PEA)
6. Perturbações da Comunicação
7. PEA: Características, etiologia, prevalência, sinais de alerta
8. Diagnóstico diferencial
9. Classificação das PEA com base no DSM5 (comparação DSMIV)
10. Competências comunicativas e características das PEA
11. Avaliação nas PEA: avaliação em contexto e instrumentos de avaliação
FUNDAMENTOS PARA ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE INTERVENÇÃO
12. Modelo de Resolução de Problemas aplicado à intervenção
13. Perspetivas na formulação de planos de intervenção
14. Metodologias de intervenção na formulação de planos de intervenção
15. Discussão e formulação de diferentes planos de intervenção

6.2.1.5. Syllabus:
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CHILD FLUENCY
1. Fluency and fluency disorder concepts
2. Normal Desenvolvimental Dysfluencies (NDD): characteristics
3. Stuttering: causal models, risk factors, characteristics
4. Differential diagnosis between NDD and stuttering
5. Facilitating fluency strategies in different settings of intervention
AUTISM SPECTRUM DISORDERS (ASD)
6. Communication disorders
7. ASD: Characteristics, etiology, prevalence, warning signs
8. Differential diagnosis
9. ASD Classification based on DSM5 (comparison with DSMIV)
10. ASD communicative competencies and characteristics 
11. ASD Assessment: contextual assessment and assessment instruments
GROUNDS FOR THE ESTABLISHMENT OF AN INTERVENTION PLAN
12. Problem Solving Model applied to intervention
13. Perspectives of intervention plans establishment
14. Intervention methodologies in intervention plans establishment
15. Discussion and establishment of different intervention plans

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 

curricular.

Os conteúdos programáticos visam responder ao objetivo geral desta UC: desenvolvimento integrado de competências 
em várias áreas de intervenção em Terapia da Fala. A UC Intervenção em Terapia da Fala (ITF) funciona no modelo Case 
Based Learning e são apresentados aos estudantes 3 casos distintos. Em ITF III, são abordadas as áreas de Fluência na 
criança, Perturbações do espectro do autismo (PEA) e Planos de intervenção. 
Pretende-se que os estudantes demonstrem conhecimentos teóricos, capacidade de construção e interpretação de uma 
anamnese, planeamento e interpretação da avaliação, estabelecimento de diagnóstico, com exceção do caso 3, onde é 
esperado que demonstrem conhecimentos relativos à construção de um plano de intervenção.
Assim, estabelece-se a correspondência entre os conteúdos e os objetivos de aprendizagem supracitados: 1 - a | 2 - a | 3 
- b | 4 - c | 5 - d | 6 – i | 7- e, f | 8- e, f, i | 9- e, i | 10- i | 11- g, h |12 -j, k, n | 13 - l | 14 - l, m | 15 - k, m, n, o.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

The syllabus aim to meet the overall objective of this Curricular Unit: the integrated development of skills in many 
intervention fields in Speech Language Therapy. The Curricular Unit of Intervention in Speech Language Therapy (ISLT) 
works upon the model of Case Based Learning where 3 cases are presented to the students.
ISLTIII discusses the fields of Child Fluency, Autism Spectrum Disorders (ASD) and Intervention Plans in SLT. 
Students should demonstrate theoretical knowledge, the ability to develop and interpret an anamnesis, to plan and to 
interpret assessment data and to define the diagnosis. As an exception, in case 3, students should demonstrate 
knowledge of establishment of an intervention plan in SLT.
Therefore, it is established the following correspondence between syllabus and learning objectives above: 1 - a | 2 - a | 3 - 
b | 4 - c | 5 - d | 6 – i | 7- e, f | 8- e, f, i | 9- e, i | 10- i | 11- g, h |12 -j, k, n | 13 - l | 14 - l, m | 15 - k, m, n, o.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Método expositivo 
Estudo / discussão de caso
Trabalho de grupo
Resolução de problemas
Pesquisa
Análise documental (artigos, textos, audio-visual)
Discussão temática 
Reflexão em grupo

Avaliação contínua:
Aprovação em cada um dos três casos apresentados e discutidos em aula - processos de aprendizagem (20%) e 
produtos finais (80%)
A não obtenção de uma classificação superior a 9,5 valores num ou mais casos implica a realização de um exame final 
relativo a esse(s) caso(s).
Exame final: Resolução de tantos casos quantos os que não tiveram nota positiva na avaliação contínua - Trabalho 
individual com apresentação escrita (50%) e oral (50%)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Lectures
Case studies
Group work
Problem solving
Research
Documental analysis
Thematic discussion
Group reflection

Continuous Evaluation:
Approval in each case presented and discussed in classes - learning processes (20%) and final products (80%)
Grades below 9.5 values in one or more cases imply performing a final exam on that/those case(s).
Final Exam: Case(s) solving (as many as scored below 9.5 values on continuous evaluation) - individual work with written 
(50%) and oral (50%) presentation
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6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

As aulas desta unidade curricular assumem a dinâmica de orientação tutorial e compreendem a exposição de 
conteúdos, estudo e discussão dos casos em apreço, pesquisa autónoma dos estudantes e consequente trabalho de 
análise, discussão e reflexão conjuntas em aula, visando a sistematização de conclusões. 
Privilegia-se uma metodologia que propicia a relação teoria/prática, fomentando a prática baseada em evidência, a 
resolução de problemas, o raciocínio crítico/clínico, a análise documental individual e em grupo.
Através destas metodologias, os estudantes, com a orientação do docente, têm que progressivamente responder aos 
objetivos de aprendizagem de cada caso apresentado. Dois dos casos solicitam maioritariamente a realização de 
trabalho em grupo, privilegiando o terceiro caso o trabalho individual, para que a avaliação possa ser equilibrada e 
diferenciadora do potencial de cada estudante.
A avaliação compreende processos e produtos. 
Nos processos são avaliadas atitudes reveladas ao longo da unidade curricular, como por exemplo assiduidade e 
pontualidade, capacidade de trabalhar em grupo, participação ativa nas atividades realizadas em aula, responsabilidade 
e autonomia.
De acordo com os objetivos de aprendizagem estabelecidos, os produtos avaliados são os seguintes:
Caso 1: Caracterização da tipologia de disfluências típicas de gaguez através da audição de uma tarefa de leitura de um 
adulto com gaguez (objetivos de aprendizagem b); Diagnóstico diferencial entre gaguez e disfluência normal do 
desenvolvimento (objetivos de aprendizagem a, b, c); Apresentação sobre gaguez destinada a pais, professores ou 
médicos (objetivo de aprendizagem d).
Caso 2: Resposta a questões apresentadas em aula com fundamentação bibliográfica (objetivos de aprendizagem e, f); 
Resposta às questões do caso com fundamentação bibliográfica e apresentação (objetivos de aprendizagem g, h, i); 
Teste final (objetivos de aprendizagem f, h, i).
Caso 3: Formulação de objetivos adequados ao caso em estudo – trabalho de grupo (objetivos de aprendizagem j, k, n, 
o); Metodologias e Estratégias de Intervenção adaptadas ao caso em estudo – trabalho de grupo (objetivos de 
aprendizagem l, m, o); Teste (objetivos de aprendizagem j, k l, o).

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

Classes in this curricular unit assume the role of tutorial guidance and are based on lectures, case study and discussion, 
student autonomous research and analysis, group discussion and reflection, aiming the systematization of findings.
Methodologies that provide the combination of theory and practice, stimulating evidence base practice, problem solving, 
critical/clinic reasoning and individual and group documental analysis are privileged.
Through these methodologies, students, conducted by the teacher, have to progressively respond to the learning 
objectives of each case presented. Two out of the three cases request mostly group work, while the third case is based 
on individual work, enabling the evaluation to be balanced and differentiating of each student potential.
The evaluation includes processes and products. 
The evaluated processes are: attitudes revealed over the curricular unit, such as assiduity and punctuality, the ability to 
work in a team, active participation in the class activities, responsibility and autonomy.
According to the established learning objectives, the products evaluated are: 
Case 1: Characterization of the typical stuttering typology through the analysis of a reading task performed by an adult 
stutter (learning objectives b), differential diagnosis between stuttering and normal developmental dysfluency (learning 
objectives a, b, c), Presentation on stuttering to parents, teachers or doctors (learning objectives d).
Case 2: Answering questions presented in class with theoretical support (learning objectives e, f); Answering questions 
related to the case presented and its presentation (learning objectives g, h, i); Final Test (learning objectives f, h, i)
Case 3: Establishment of intervention goals to the case studied – work group (learning objectives j, k, n, o); Intervention 
methodologies and strategies adapted to the case – work group (learning objectives l, m, o); Test (learning objectives j, k 
l, o).

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Andrade,C.Gagueira infantil:risco,diagnóstico e programas terapêuticos,Barueri:Pró-Fono,2006
Reardon-Reeves,N,Yaruss, S. The source for stuttering:ages 7-18,East Moline:LinguiSystems,2004
Rustin,L.Stammering:a practical guide for teachers and other professionals,London:David Fulton,2002
Lubetsky,M.,Handen,B.& McGonigle,J. Autism spectrum disorder,Oxford:Oxford University Press,2011
Marinho,S,Gomes,A,Vieira,D,Antunes,E,Teixeira,D. Perturbações do espectro do autismo:avaliação das competências 
comunicativas,sociais e linguísticas,Porto:Edições Universidade Fernando Pessoa,2007
Tantam,D. Autism spectrum disorders through the life span,London:Jessica Kinsley Publishers,2013
Enderby,P,Pickstone,C,John,A,Fryer,K,Cantrell,A.& Papaioannou,D.Resource Manual for Commissioning and Planning 
Services for SLCN.Real College of Speech and Language Therapists,2009
Pound,C;Parr,S;Lindsay,J; Woolf,C.Beyond Aphasia:Therapies for Living with Communication Disability.UK:Speechmark 
Publishing Ltd,2001

Mapa X - Experiência e Reflexão III

6.2.1.1. Unidade curricular:

Experiência e Reflexão III

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Helena Maria de Jesus Germano / 19 horas 

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

Joaquim João Casimiro Gronita / 25 horas

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
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a) Aplicação do modelo de resolução de problemas a situações concretas. 
b) Uso de criatividade na resolução de problemas.
c) Identificação de representações sociais relativas aos temas da UC.
d) Identificação dos conceitos estruturais da CIF.
e) Reconhecimento do conceito de inclusão e suas implicações.
f) Estabelecimento de relação e diálogo terapêutico adequados à pessoa com diferença e à pessoa idosa
h) Descrição dos principais aspetos ligados ao processo de envelhecimento.
i) Análise de situações de inclusão, atividade e participação de pessoas com deficiência e de pessoas idosas.
j) Demonstração de contenção emocional e adequação comportamental face pessoa com diferença e à pessoa idosa.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

a) Application of the problem solving model and decision-making of Adair onto concrete situations.
b) Use of creativity in problem solving.
c) Identification of social representations concerning the themes of the CU.
d) Identification of the structural concepts of ICF.
e) Recognition of the concept of inclusion and its implications.
f) Establishment of relationship and therapeutic dialogue appropriate to the person with difference and to the elderly.
h) Description of the main aspects related to the aging process.
i) Analysis of inclusion, activity and participation situations of people with disabilities and elderly people.
j) Demonstration of emotional self-restraint and behavioral appropriateness when dealing with persons with difference 
and the elderly.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1. Modelo de resolução de problemas e tomada de decisão de Adair.
2. Diversidade, diferença, deficiência
2.1. Representações sociais subjacentes.
2.2. Conceitos estruturais da CIF – funcionalidade e incapacidade, fatores contextuais.
2.3. Inclusão
2.4. Lidar com a diversidade - adequação da relação terapêutica a pessoas com diferença física, deficiência ou outras 
diferenças.
3. Envelhecimento
3.1. Representações sociais associadas ao envelhecimento
3.2. Processos de mudança pessoal associados ao envelhecimento
3.3. Lidar com pessoas idosas – adequação da relação terapêutica a pessoas idosas (Ligação ao projeto multidisciplinar 
da ESS-IPS "Ouvindo o Idoso")

6.2.1.5. Syllabus:

1. Problem-solving and decision-making model of Adair.
2. Diversity, difference, disability
2.1. Underlying social representations.
2.2. Structural concepts of ICF – functionality and disability, contextual factors.
2.3. Inclusion.
2.4. Dealing with diversity - adequacy of therapy for persons with physical difference, disability or other differences.
3. Aging
3.1. Social representations associated with aging.
3.2. Personal change processes associated with aging.
3.3. Dealing with elderly - adequacy of the therapeutic relationship with the elderly (Linked to multidisciplinary project of 
ESS-IPS "Listening the Elderly")

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 

curricular.

Os conteúdos programáticos visam responder ao objetivo geral desta UC: Promoção das competências comunicativas e 
atitudinais implicadas na relação terapêutica com pessoas idosas, em situação de diferença, ou com deficiência.
Pretende-se que os estudantes demonstrem conhecimentos teóricos sobre diferença, deficiência, inclusão e 
envelhecimento, identifiquem as suas representações sociais sobre estas temáticas, desenvolvam competências 
emocionais e relacionais para lidar com as particularidades destas populações, demonstrem capacidade reflexiva sobre 
a sua vivência das experiências realizadas e capacidade de elaboração de um plano de ação ao nível do 
desenvolvimento de novas competências na área da comunicação e relação terapêuticas com estas populações 
específicas.
Assim, estabelece-se a correspondência entre os conteúdos e os objetivos de aprendizagem supracitados: 1 – a, b |2.1 - 
c| 2.2 – d, i| 2.3 – e, i| 2.4 – f, j| 3.1 – c | 3.2 – h | 3.3 – f, j.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

Syllabus contents are intended to respond to the overall objective of this course: promotion of communicational and 
attitudinal competencies involved in the therapeutic relationship with persons with physical difference, disability or other 
differences and elderly.
It is intended that students demonstrate theoretical knowledge about physical difference, disability or other differences 
and elderly; identify social representations on those subjects; develop emotional and relational competencies to deal 
with the specificities of these populations; demonstrate reflexive skills on their own experiences of the situations; ability 
to draw up an action plan to develop new communicational and attitudinal competencies involved in the therapeutic 
relationship with these specific populations.
Thus it is established the correlation between the contents and the foregoing learning objectives: 1 – a, b |2.1 - c| 2.2 – d, 
i| 2.3 – e, i| 2.4 – f, j| 3.1 – c | 3.2 – h | 3.3 – f, j.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
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Prática simulada – role play
Prática em contexto real – “Ouvindo os idosos”
Resolução de problemas
Exercícios de dinâmica de grupo
Visionamento de vídeos
Reflexão em grupo

Obtenção de frequência: 
Apresentação dos produtos solicitados
Frequência das aulas – presença obrigatória 

Cálculo da Classificação Final:
 Entrega de uma reflexão (segundo o modelo reflexivo de Gibbs), sobre as temáticas trabalhadas em aula: inclusão, 

diferença, deficiência, atividade e participação, perspetivando a relação destas temáticas com a terapia da fala. (75% da 
nota final)

 Entrega de um pequeno trabalho de revisão bibliográfica sobre o envelhecimento, apresentado sob a forma de FAQ’s. 
(25 % da nota final)
A nota final será calculada pela soma das notas dos produtos apresentados. 
A não apresentação de um ou mais produtos de avaliação implica reprovação na UC.

Regime de exame final:
A classificação de exame é obtida de acordo com a seguinte ponderação: Trabalho (70%) + Apresentação e defesa 
(30%).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Simulated practice (role-play)
Practice in a real context - "Hearing the elderly."
Problem solving
Group dynamic exercises
Watching videos
Group reflection

Assessment
The success in the course will be achieved through the presentation of one reflexive report and a bibliographic review 
paper. 
Class attendance is compulsory.

Pass Standard
Continuous assessment: The final rating of the course is obtained according to the sum of the marks obtained in 
assessment products: a reflection on the subjects worked during classes: inclusion, difference, deficiency, activity and 
participation, linking these issues with the professional practice. (75%); a bibliographic review paper on ageing in a 
FAQ’s format (25%). Failure to submit one or more assessment products implies failure.
Final exam: The final rating is obtained according to the following: written paper (70%) + oral presentation and defense 
(30%).

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

As aulas de Experiência e Reflexão III compreendem exposição teórica breve para enquadramento das temáticas a 
desenvolver, são analisados vídeos sobre as temáticas da deficiência, inclusão e envelhecimento, são realizados 
exercícios de dinâmica de grupo sobre a temática da inclusão e são simuladas entrevistas e situações terapêuticas em 
role-play, com foco na temática da diferença e do envelhecimento. É ensinado e aplicado o modelo de resolução de 
problemas de Adair para promover uma melhor sistematização da elaboração de um plano de ação individual 
conducente ao desenvolvimento das competências identificadas por cada estudante como necessárias para o seu 
desenvolvimento pessoal e profissional. São realizados exercícios que promovem a criatividade na resolução de 
problemas, com o duplo objetivo de facilitar a concretização do modelo de resolução de problemas e de identificar o 
fator criatividade como extremamente importante na resolução de problemas ao nível da funcionalidade das pessoas 
com deficiência ou limitação física.
A aplicação em contexto real deste trabalho desenvolvido nas aulas acontece durante um dia inteiro, pela participação 
dos estudantes no Dia “Ouvindo os idosos” – Projeto multidisciplinar, em que idosos e seus cuidadores formais passam 
um dia na ESS, participando em diversas atividades. Os estudantes fazem entrevistas a idosos em conjunto com 
estudantes de fisioterapia e enfermagem, auscultando-os sobre o seu processo individual de envelhecimento. 
Acompanham também os idosos durante todo o dia noutras atividades. 
Portanto, nesta UC privilegia-se uma metodologia que propicia a relação teoria/prática, fomentando a prática baseada em 
evidência, o raciocínio crítico, a auto-análise e a identificação de necessidades de desenvolvimento pessoal e 
profissional, indo de encontro aos seus objetivos de aprendizagem.

A avaliação dos estudantes nesta UC é sempre individual. 
Nos produtos, de acordo com os objetivos de aprendizagem estabelecidos e as situações vivenciadas em aula, pedem-
se dois trabalhos: 
- Uma reflexão sobre as temáticas trabalhadas em aula: inclusão, diferença, deficiência, atividade e participação, 
perspetivando a relação destas temáticas com a terapia da fala, redigida segundo o modelo de Gibbs, coerente com 
todos os objetivos de aprendizagem. 
- Um trabalho de revisão bibliográfica sobre o envelhecimento, apresentado sob a forma de FAQ’s, coerente com os 
objetivos de aprendizagem c, d, h

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

Experience and Reflection III classes include: lectures to introduce the thematic framework of the UC; analysis of videos 
on issues of disability, inclusion and aging; groups dynamic on inclusion; simulation in role-play of interviews and 
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therapeutic situations, focusing on the theme of difference and aging. It is taught and applied the Adair’s problem-
solving model to promote a better systematization of development of an individual action plan leading to the 
development of competencies identified by each student as necessary for its personal and professional development. 
Exercises that promotes creativity on problem solving are performed, with the dual objective of facilitating the 
implementation of problem-solving model and of identifying the creativity factor as extremely important in solving 
problems on functionality of persons with disabilities or physical limitations.
Practice in a real context happens for a whole day, trough the participation of students in the "Listening to the elderly" 
Day - multidisciplinary project, in which elderly and their formal caregivers spend a day in the ESS, participating in 
various activities. Students interview the elderly people about their own aging process, in collaboration with physical 
therapy and nursing students. They also accompany the elderly throughout the day in other activities.
In this CU it is privileged a methodology that provides the theory / practice relationship, fosters evidence-based practice, 
critical thinking, self-analysis and the identification of personal and professional development needs, meeting the 
learning objectives.
Assessment is always individual.
According to the established learning objectives and situations experienced in the classroom, products for evaluation 
are the following: a reflection on all the subjects worked in class, consistent with all the learning objectives; a 
bibliographic review paper on ageing, consistent with the learning objectives c, d, h.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Flasher, L., Fogle, P.; Counseling skills for speech-language pathologists and audiologists, Canada: Thomson, 2004
Holland, A.; Counseling in communication disorders: a wellness perspective, San Diego: Plural, 2007
Harwood, J.; Understanding communication and aging: developing knowledge and awareness, Los Angeles: Sage, 2007
OMS; CIF, 2004
The Open University, UK; Diversity and difference in communication, 
http://openlearn.open.ac.uk/mod/oucontent/view.php?id=398016
The Open University, UK; Ageing and disability: Transitions into residential care, 
http://openlearn.open.ac.uk/mod/oucontent/view.php?id=398080&direct=1
World Health Organization; Early Childhood Development and Disability: A discussion paper, 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75355/1/9789241504065_eng.pdf, 2012
Assembleia das Nações Unidas; Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, 
http://www.inr.pt/content/1/1187/convencao-sobre-os-direitos-das-pessoas-com-deficiencia

Mapa X - Ciências da Fala e da Linguagem II

6.2.1.1. Unidade curricular:

Ciências da Fala e da Linguagem II

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Susana Mesquita de Deus Correia / 25h

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

--

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

No final a unidade curricular, o estudante é capaz de: 
a. descrever as relações entre realidade fónica e sua representação ortográfica; 
b. descrever e classificar articulatoriamente os sons do Português;
c. aplicar as convenções do Alfabeto Fonético Internacional (IPA) na transcrição de enunciados de fala do português; 
d. identificar e relacionar características acústicas do sinal sonoro com propriedades de unidades linguísticas; 
e. distinguir e relacionar Fonética e Fonologia; 
f. identificar as propriedades segmentais e supra-segmentais, as estruturas rítmicas e entoacionais dos enunciados; 
g. distinguir diferentes modelos de análise fonológica;
h. descrever os processos fonológicos do português que envolvem o tratamento de informação relativa ao 
funcionamento dos segmentos (vogais, semivogais e consoantes), do acento, da entoação e da sílaba;
i. aplicar estes conhecimentos na organização, descrição e análise de dados linguísticos do português.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

At the end of the curricular unit, the student is able to: 
a. describe the relationship between phonics reality and its orthographic representation; 
b. describe and classify in articulatory terms the sounds of Portuguese; 
c. apply the conventions of the International Phonetic Alphabet (IPA) in the transcript Portuguese oral discourse; 
d. identify and relate acoustic characteristics of sound signal with language unit properties; 
e. distinguish and relate phonetics and phonology; 
f. identify segmental and supra-segmental properties, rhythmic structures and intonation of utterances; 
g. distinguish different models of phonological analysis; 
h. describe phonological processes of Portuguese involving information relating to segments (vowels, consonants and 
glides), stress, intonation and the syllable; 
i. apply this knowledge to the organization, description and analysis of Portuguese data.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1. O estudo da fala
1.1 Relações entre oralidade e escrita 
1.2 Alfabético Fonético Internacional (IPA) e transcrição fonética: símbolos, critérios e convenções
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2. Produção da fala: Fonética Articulatória
2.1. O aparelho fonador
2.2. Classificação articulatória dos sons das línguas naturais e dos sons do português
3. Receção da fala: Fonética Acústica
3.1. Frequência, amplitude, intensidade
3.2. Relação entre a articulação e a acústica
4. Perceção da fala: Fonética Percetiva
4.1. Modelos de perceção da fala e linguagem
4.2. Relevância de pistas acústicas, linguísticas e paralinguísticas para o reconhecimento da fala
5. A Fonética e a Fonologia do português
5.1. Inventário fonético-fonológico do português
5.2. Traços distintivos dos sons do português
5.3. Propriedades segmentais e suprassegmentais (sílaba, acento, ritmo e entoação)
5.4. Processos fonológicos na linguagem do adulto e da criança
5.5. Variação fonética 
5.6. Modelos de análise fonológica

6.2.1.5. Syllabus:

1. The study of speech
1.1 Relations between orality and writing
1.2 International Phonetic Alphabet (IPA) and phonetic transcription: symbols, standards and conventions
2. Speech Production: Articulatory Phonetics
2.1. The vocal tract
2.2. Articulatory classification of natural languages and Portuguese sounds
3. Reception of speech: Acoustic Phonetics
3.1. Frequency , amplitude, intensity
3.2. Relation between articulation and acoustics
4. Perception of speech: Perceptive Phonetics
4.1. Models of speech and language perception
4.2. Relevance of acoustic, linguistic and paralinguistic cues for speech recognition
5. The Phonetics and Phonology of Portuguese
5.1. Phonetic and phonological inventory of Portuguese
5.2 . Distinctive features of sounds of Portuguese
5.3 . Segmental and suprasegmental properties (syllable , stress , rhythm and intonation)
5.4. Phonological processes in adult and child language
5.5. Phonetic variation
5.6. Models of phonological analysis

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 

curricular.

Os conteúdos programáticos da UC visam contribuir para a compreensão de aspetos de Fonética e Fonologia aplicados 
ao estudo do sistema de sons do português, e da relação entre oralidade e escrita, de forma a fundamentar a 
identificação, definição, diagnóstico e intervenção em perturbações da fala e linguagem oral e escrita da criança e 
adultos.
Assim, pretende-se que os estudantes demonstrem conhecimentos teóricos e capacidade de compreensão e análise de 
situações concretas.
A correspondência estabelecida entre os conteúdos e os objetivos de aprendizagem supracitados é traduzida da 
seguinte forma: 1.1.a,i;1.2-b,i; 2-c,i; 3-d,i; 4-d,i; 5.1-e,h,i; 5.2-e,f,g,h,i; 5.3-e,f,g,h,i; 5.4-e,f,g,h,i; 5.5-e,f,h,i; 5.6-g,h,i. 

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

The contents of theoretical curricular units aim at contributing to the understanding of Phonetics and Phonology aspects 
applied to the study of Portuguese sounds system, and the relation between orality and writing, in order to support the 
identification, definition, diagnosis and intervention in oral and writing speech and language disorders in children and 
adults. It is intended that students demonstrate theoretical knowledge and abilities of comprehension, application and 
analysis of concrete situations. The correspondence between the syllabus and the learning outcomes is as follows: 
1.1.a,i;1.2-b,i; 2-c,i; 3-d,i; 4-d,i; 5.1-e,h,i; 5.2-e,f,g,h,i; 5.3-e,f,g,h,i; 5.4-e,f,g,h,i; 5.5-e,f,h,i; 5.6-g,h,i.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

ENSINO:
Método expositivo
Trabalho de grupo
Reflexão em grupo
Trabalho autónomo
Análise documental (artigos, videos)
Recursos: vídeos, slides de suporte às exposições em aula, plataforma Moodle
AVALIAÇÃO:
Teste escrito (individual [80%]
Exercícios (individuais) [20%]

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

TEACHING:
Lectures 
Group work 
Group reflection
Autonomous work
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Document analysis (papers, videos) audio- visual) 
Resources: videos, slides to support lectures, Moodle 
ASSESSMENT: 
Written test (individual) [80%] 
Exercises (individual) [20%]

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

Na estrutura do curso, os conteúdos programáticos das UC teóricas são complementarmente desenvolvidos e aplicados 
na dimensão prática e de tarefas profissionais do curso (UC de Experiência e Técnicas, e Intervenção em Terapia da Fala 
e estágios). 
O método expositivo introduz os conteúdos relevantes para a compreensão de aspetos de Fonética e Fonologia 
aplicados ao estudo do sistema de sons do português, e da relação entre oralidade e escrita, e, através da reflexão e 
trabalho em grupo, levantam-se questões de forma a suportar uma prática baseada na evidência na futura prática em 
Terapia da Fala
Na plataforma Moodle, são disponibilizados, para cada sessão, recursos requeridos (bibliografia, vídeos), estando 
identificadas as leituras fundamentais e complementares, e atividades de consolidação do conhecimento a realizar nas 
25 horas de estudo autónomo.
A avaliação faz-se por um teste escrito presencial final (individual) de verificação do conhecimento, compreensão e 
aplicação dos conceitos, e exercícios de aplicação de conhecimento (individual) no curso do funcionamento da UC para 
monitorizar a consolidação dos conhecimentos.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

In the curriculum programme, the syllabus of theoretical curricular units are additionally developed and applied in the 
practical and professional tasks dimensions of the programme (UC Experiência e Técnicas, and Intervenção em Terapia 
da Fala and clinical placements). Lectures introduce relevant contents for understanding Phonetics and Phonology 
aspects applied to the study of Portuguese sounds system, and the relation between orality and writing, and through 
reflection and group work, questions arise as means to support an evidence-based practice in future Speech Therapy 
practice. In Moodle, required resources for each class (literature, videos) are displayed, namely fundamental and 
complementary readings, and consolidation activities to be completed in the 25 hours devoted to self-study. 
Assessment takes the form of a presence final written test (individual) for verification of knowledge, understanding and 
application of concepts, and pratical exercises (individual), for students to monitor their progress in learning.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Duarte, I. (2000) Língua Portuguesa: Instrumentos de Análise. Lisboa: Universidade Aberta.
Faria, I.H. et al (1996) Introdução à Linguística Geral e Portuguesa. Lisboa: Caminho. 
Freitas, M.J et al (2012) Os sons que estão dentro das palavras; descrição e implicações para o Ensino do Português 
como Língua Materna. Lisboa: Colibri/Associação de Professores de Português.
Freitas, M.J. & A.L. Santos (2001) Contar (histórias) de sílabas. Lisboa: Colibri/Associação de Professores de Português.
Martins, M.R.D. (1988) Ouvir falar: Introdução à Fonética do Português. Lisboa: Caminho.
Martins, M.R.D. (2002) Fonética do Português: trinta anos de investigação. Lisboa: Caminho.
Mateus, M.H.M. et al (2005) Fonética e Fonologia do Português. Lisboa: Universidade Aberta.

Mapa X - Experiência e Técnicas II

6.2.1.1. Unidade curricular:

Experiência e Técnicas II

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

João Miguel Lima Ferreira / 75 horas

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

Ângela Marina Carvalho de Jesus / 75 horas

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

a) Nomear, descrever e selecionar testes de avaliação standard e avaliações complementares para avaliar as 
perturbações dos sons da fala adequados ao perfil de cada utente
b) Aplicar adequadamente testes de avaliação, em situações de prática simulada, abordados ao longo da unidade 
curricular
c) Adequar os seus comportamentos verbais e não-verbais durante a aplicação de testes de avaliação em role-play 
d) Fazer o registo e cotação dos testes de avaliação com base nas suas normas de aplicação
e) Interpretar os resultados da avaliação de forma a planear a sua intervenção
f) Descrever e aplicar metodologias, técnicas e estratégias de intervenção adequadas a cada utente em situações de 
prática simulada
g) Elaborar uma sessão de intervenção com base numa metodologia

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

a) To name, describe and select standard assessment tests and assessments to evaluate speech sound disorders 
appropriate to the profile of each user
b) To apply appropriate assessment tests, in simulated practice, addressed throughout the course
c) To adapt their verbal and nonverbal behaviors during role-play of the application of assessment tests 
d) To record and quotation of assessment tests based on its implementing rules
e) To interpret assessment results in order to plan intervention
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f) To describe and apply methodologies, techniques and appropriate intervention strategies to each user in a simulated 
practice situations
g) To develop a session using an intervention methodology

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1. Avaliação padronizada e não padronizada das perturbações dos sons da fala
2. Treino da aplicação de testes de avaliação
3. Transcrição Fonética e utilização de diacríticos 
4. Análise e interpretação dos dados dos testes
5. Definição e aplicação de Metodologias, Técnicas e Estratégias de intervenção nas perturbações dos sons da fala: 
Modelos Fonéticos versus Modelos Fonológicos: Método Articulatório tradicional, Pares mínimos, Contrastes máximos, 
Metaphon, Oposições Múltiplas, MICT e MODICT
6. Construção e aplicação de material de intervenção adequado à situação em estudo

6.2.1.5. Syllabus:

1. Standard and non-standard evaluation of speech sound disorders
2. Application and Training of evaluation tests
3. Phonetic Transcription and use of diacritics
4. Analysis and interpretation of test data
5. Establishment and implementation of methodologies, techniques and intervention strategies in speech sound 
disorders: Phonetic Models versus Phonological models: traditional Articulatory method, Minimal Pairs, Maximum 
Contrasts, Metaphon, Multiple Opposition, MICT and MODICT
6. Elaboration and application of appropriate intervention material to the situation under study

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 

curricular.

Experiência e Técnicas (ET) destina-se a desenvolver aptidões técnicas, tais como capacidades vocais, articulatórias, 
linguísticas e comunicativas, utilização de materiais, avaliação e intervenção, desenvolvimento e aplicação de 
instrumentos de avaliação e de materiais, incluindo os informáticos. Tem uma tipologia prática laboratorial.
Em ET II, o objetivo geral é desenvolver competências de observação, análise e avaliação na área das Perturbações dos 
Sons da Fala bem como competências de aplicação de metodologias de intervenção.
Pretende-se ainda o desenvolvimento de conhecimentos teóricos na área da Fonética e Fonologia integrados com a 
prática.
Assim, estabelece-se a seguinte correspondência entre os conteúdos e os objetivos de aprendizagem supracitados: 1 - a 
| 2- b, c | 3 - d | 4 - d, e | 5 – f, g | 6 – g.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

Experience and Techniques (ET) intended to develop technical skills such as vocal, speech, language and 
communication skills, use of materials, assessment and intervention, development and application of assessment tools 
and materials, including computer. It has a laboratory practice type.
In ET II, the overall goal is to develop observation skills, analysis and evaluation in the field of Speech Sounds Disorders 
and intervention methodologies.
Another objective is to develop theoretical knowledge in the area of integrated phonetics and phonology with practice.

Thus, is established the following correlation between the content and the above learning objectives: 1 - a | 2- b, c | 3 - d | 
4 - d, e | 5 – f, g | 6 – g.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

I. Prática simulada
II. Método expositivo 
III. Análise documental 
IV. Estudo de caso
V. Autoscopia
VI. Trabalho de grupo

Para obtenção de Frequência à UC é necessário:
Nota superior a 9,5 na soma total dos produtos e processos de avaliação
Realização de todas as componentes de avaliação 

Cálculo da Classificação Final
Avaliação contínua
- Avaliação prática de técnicas (30%)
- Teste de avaliação (20%)
- Trabalho de grupo – vídeo de uma sessão de intervenção (30%) 
- Atitudes (20%)

Avaliação em Exame Final
Realização de um exame presencial prático com demonstração da aplicação de técnicas.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

I. Simulated practice
II. Lecture method
III. Documental analysis
IV. Case studies
V. Autoscopy
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VI. Group work

To obtain frequency, is required:
Grade higher than 9.5 in the total sum of the products and evaluation processes
Performance of all evaluation components

Final Classification
Continuous assessment
- Practical assessment techniques (30%)
- Assessment Test (20%)
- Work group - Video of an intervention session (30%)
- Attitudes (20%)

Final Exam Assessment 
Completion of a practical examination in classroom demonstration of the application techniques.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

I. Prática simulada
II. Método expositivo 
III. Análise documental 
IV. Estudo de caso
V. Autoscopia
VI. Trabalho de grupo

As aulas desta unidade curricular assumem a dinâmica de prática laboratorial, sendo que os estudantes experienciam 
através de prática simulada o treino da aplicação de testes de avaliação e treino da aplicação de metodologias de 
intervenção. O método expositivo é utilizado para consolidação de conceitos teóricos em articulação com a prática. A 
análise documental é utilizada como suporte para a seleção dos testes e metodologias de intervenção selecionadas 
pelos estudantes. É feita discussão de estudos de casos em grupo para contextualizar a aplicação e adequação das 
metodologias de intervenção assim como a gravação e autoscopia para a análise e desenvolvimento da capacidade 
crítica da sua correta aplicação.

Através destas metodologias, os estudantes, com a orientação do docente, têm que progressivamente responder aos 
objetivos de aprendizagem estabelecendo-se a seguinte correspondência entre as metodologias e os objetivos de 
aprendizagem supracitados: I – b, c, d, g | II – a, f, e; III – a, f | IV – g, f | V- g, f | VI - e, f, g.

A avaliação compreende processos e produtos. 
Nos processos são avaliadas atitudes reveladas ao longo da unidade curricular, como por exemplo assiduidade e 
pontualidade, capacidade de trabalhar em grupo, participação ativa nas atividades realizadas em aula, responsabilidade 
e autonomia.

Nos produtos, de acordo com os objetivos de aprendizagem estabelecidos, pede-se: 
Aplicação de técnicas (role-play de parte de um teste de avaliação). 
Trabalho de grupo com gravação e autoscopia de uma sessão de intervenção com aplicação de uma metodologia de 
intervenção, técnicas e estratégias. 
Teste de avaliação sobre os conteúdos abordados ao longo da UC. 

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

I. Simulated Practice
II. Lecture method
III. Document analysis
IV. Case Studies
V. Autoscopy
VI. Group work

The lessons of this course assume the dynamics of laboratory practice, and students experience through simulated 
practice training the application of assessment tests and training the application of intervention methodologies. The 
lecture method is used for consolidation of theoretical concepts in conjunction with practice. The documentary analysis 
is used as a support for the selection of tests and intervention methodologies selected by the students. It is made 
newsgroup case studies to contextualize the application and appropriateness of intervention methodologies as well as 
recording and autoscopy for the analysis and development of critical capacity of its correct application.

Through these methods, the students, with the guidance of the teacher, must progressively respond to learning 
objectives by establishing the following correspondence between the methodologies and the aforementioned learning 
objectives: I – b, c, d, g | II – a, f, e; III – a, f | IV – g, f | V- g, f | VI - e, f, g.

The assessment comprises processes and products.
In proceedings, the attitudes revealed over the course are assessed, such as attendance and punctuality, ability to work 
in groups, active participation in activities in class, responsibility and autonomy.

In products, in accordance with established learning objectives, are asked:
Application techniques (part of role-play of an assessment test).
Group work with recording and autoscopy, an intervention session with application of an intervention methodology, 
techniques and strategies.
Assessment test on the content of the course.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
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Bauman-Waengler, J. (2004) Articulatory and phonological impairments: a clinical focus. USA: Pearson Education, Inc.
Bowen, C. (2009). Children's speech sound disorders. Chichester, U.K: Wiley-Blackwell
Howell, J., & Dean, E. (1994). Treating phonological disorders in children: metaphon--theory to practice. London: Whurr 
Publishsers
Williams, A. L., McLeod, S., & McCauley, R. J. (2010). Interventions for speech sound disorders in children. Baltimore: 
Paul H. Brookes Pub
Ceron, M. I., Keske-Soares, M., & Gonçalves, G. F. (2010). Escolha dos sons-alvo para terapia: análise com enfoque em 
traços distintivos. Revista Sociedade Brasileira Fonoaudiologia, 15(2), 270–6.
Pagliarin, K. C., Ceron, M. I., & Keske-Soares, M. (2009). Modelo de oposições múltiplas modificado: abordagem baseada 
em traços distintivos. Revista Sociedade Brasileira Fonoaudiologia, 14(3), 411–415.

Mapa X - Intervenção em Terapia da Fala IV

6.2.1.1. Unidade curricular:

Intervenção em Terapia da Fala IV

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Helena Maria de Jesus Germano / 0 horas

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

Ana Cristina Fernandes Ferreira / 22 horas
Sónia Marina Dias de Jesus Lima / 33 horas
Íris Gomes Bonança / 33 horas

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

AFASIA
a) Descrever afasia e tipos de afasia
b) Descrever a neuroanatomia subjacente à afasia
c) Descrevera funcionalidade da comunicação e tipos de erro
d) Descrever metodologias de avaliação
e) Fazer diagnóstico diferencial entre tipos de afasia
f) Elaborar relatório de avaliação
g) Transmitir informação sobre funcionalidade da comunicação
DISARTRIA
h) Caracterizar apraxia do discurso e disartria
i) Fazer diagnóstico diferencial entre disartria e apraxia do discurso
j) Analisar possibilidades de tratamento
k) Descrever avaliação e metodologias de intervenção na disartria
l) Planear a avaliação
m) Selecionar tarefas e material
DEGLUTIÇÃO NO ADULTO
n) Descrever a anatomofisiologia da deglutição
o) Identificar sinais, sintomas e tipos de disfagia
p) Identificar áreas, procedimentos, técnicas e estratégias de avaliação 
q) Planear a avaliação 
r) Fazer diagnóstico em disfagia
s) Transmitir conhecimentos sobre deglutição

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

APHASIA
a) To describe aphasia and types of aphasia
b) To describe the neuroanatomy affected by aphasia
c) To describe the communication functionality and error types
d) To describe assessment methodologies
e) To make differential diagnosis between types of aphasia
f) To elaborate an assessment report
g) To transmit information about communication functionality
DYSARTHRIA
h) To characterize speech apraxia and dysarthria
i) To make differential diagnosis between speech apraxia and dysarthria
j) To analize treatment possibilities
k) To describe assessment and intervention methodologies in dysarthria
l) To plan the assessment
m) To select tasks and material
SWALLOWING IN ADULTS
n) To describe the anatomophysiology of swallowing
o) To identify warning signs, symptoms and types of dysphagia
p) To identify areas, procedures, techniques and strategies of assessment 
q) To plan the assessment
r) To make the diagnosis in dysphagia
s) To transmit knowledge about swallowing

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
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AFASIA
1. Conceitos de afasia e tipologias da afasia
2. Entidades nosológicas da afasia
3. Tipologia de erro na afasia
4. Comunicação funcional na afasia
5. Metodologias de avaliação na afasia
6. Critérios de diagnóstico da afasia

DISARTRIA
7. Diagnóstico diferencial de Disartria, Afasia e Apraxia do Discurso 
8. Tipos de Disartria e entidades nosológicas onde esta perturbação da fala se pode manifestar
9. Traumatismo Crânio Encefálico (TCE); multiplicidade de causas e sintomas, importância da equipa multidisciplinar na 
reabilitação do TCE
10. Avaliação da Disartria, áreas e respetivos aspetos a avaliar
11. Testes para avaliar disartria

DEGLUTIÇÃO NO ADULTO
12. Neuro-anatomofisiologia da deglutição no adulto
13. Definição de deglutição, tipos de disfagia, etiologias, sinais e sintomas das perturbações da deglutição no adulto
14. Avaliação da deglutição no adulto
15. Diagnósticos de disfagia

6.2.1.5. Syllabus:

APHASIA
1. Concepts of aphasia and types of aphasia
2. Nosological entities of aphasia
3. Error Typology in aphasia
4. Functional communication in aphasia
5. Assessment methodologies in aphasia
6. Aphasia diagnosis Criteria

DYSARTHRIA
7. Differential diagnosis of Dysarthria, Aphasia and Speech Apraxia
8. Types of Dysarthria and nosological entities where this disorders can be manifested
9. Traumatic Brain Injury (TBI); causes and symptoms multiplicity, the importance of a multidisciplinary team in TBI 
rehabilitation
10. Assessment in Dysarthria, areas and its aspects to assess
11. Assessment instruments in Dysarthria

SWALLOWING IN ADULTS
12. Neuroanatomophysiology of swallowing in adults
13. Definition of swallowing, types of dysphagia, etiologies, warning signs and symptoms of swallowing disorders in 
adults
14. Swallowing Assessment in adults
15. Dysphagia Diagnosis

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 

curricular.

Os conteúdos programáticos visam responder ao objetivo geral desta Unidade Curricular (UC): desenvolvimento 
integrado de competências em várias áreas de intervenção em Terapia da Fala. A UC Intervenção em Terapia da Fala 
(ITF) funciona no modelo Case Based Learning e são apresentados aos estudantes 3 casos de aprendizagem. 
Pretende-se que os estudantes, nos 3 casos apresentados, demonstrem: conhecimentos teóricos, capacidade de 
construção e interpretação de uma anamnese, planeamento e interpretação da avaliação, estabelecimento de 
diagnóstico.
Em ITF IV são abordadas as áreas de Afasia,Disartria e Deglutição no Adulto.
Assim, estabelece-se a correspondência entre os conteúdos e os objetivos de aprendizagem supracitados: 1 - a | 2 – a, 
b| 3 – c | 4 – c, g | 5 – d, f | 6 – e, f |7 – h, i | 8 – h | 9 – j | 10 – l | 11 – m | 12 – n | 13 –o, s | 14 – o, p, q | 15 – r |

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

The syllabus aim to meet the overall objective of this Curricular Unit: the integrated development of skills in many 
intervention fields in Speech and Language Therapy. The Curricular Unit of Intervention in Speech and Language 
Therapy (ISLT) works upon the model of Case Based Learning where 3 cases with different pathologies are presented to 
the students.
In the 3 cases presented, students should demonstrate: theoretical knowledge, the ability to develop and to interpret an 
anamnesis, to plan and to interpret assessment data, and to define the diagnosis.
ISLT IV discusses the fields of Aphasia, Dysarthria and Swallowing in adults. Therefore, it is established the following 
correspondence between syllabus and learning objectives above: 1 - a | 2 – a, b| 3 – c | 4 – c, g | 5 – d, f | 6 – e, f |7 – h, i | 8 
– h | 9 – j | 10 – l | 11 – m | 12 – n | 13 –o, s | 14 – o, p, q | 15 – r |

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Método expositivo 
Estudo / discussão de caso
Trabalho de grupo
Resolução de problemas
Pesquisa
Análise documental (artigos, textos, audio-visual)
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Discussão temática 
Reflexão em grupo

Avaliação contínua:
Aprovação em cada um dos três casos apresentados e discutidos em aula - processos de aprendizagem (20%) e 
produtos finais (80%)
A não obtenção de uma classificação superior a 9,5 valores num ou mais casos implica a realização de um exame final 
relativo a esse(s) caso(s).
Exame final: Resolução de tantos casos quantos os que não tiveram nota positiva na avaliação contínua - Trabalho 
individual com apresentação escrita (50%) e oral (50%)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Lectures
Case studies
Group work
Problem solving
Research
Documental analysis
Thematic discussion
Group reflection

Continuous Evaluation:
Approval in each case presented and discussed in classes - learning processes (20%) and final products (80%)
Grades below 9.5 values in one or more cases imply performing a final exam on that/those case(s).
Final Exam: Case(s) solving (as many as scored below 9.5 values on continuous evaluation) - individual work with written 
(50%) and oral (50%) presentation

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

As aulas desta unidade curricular assumem a dinâmica de orientação tutorial e compreendem a exposição de 
conteúdos, estudo e discussão dos casos em apreço, pesquisa autónoma dos estudantes e consequente trabalho de 
análise, discussão e reflexão conjuntas em aula, visando a sistematização de conclusões. 
Privilegia-se uma metodologia que propicia a relação teoria/prática, fomentando a prática baseada em evidência, a 
resolução de problemas, o raciocínio crítico/clínico, a análise documental individual e em grupo.
Através destas metodologias, os estudantes, com a orientação do docente, têm que progressivamente responder aos 
objetivos de aprendizagem de cada caso apresentado. Dois dos casos solicitam maioritariamente a realização de 
trabalho em grupo, privilegiando o terceiro caso o trabalho individual, para que a avaliação possa ser equilibrada e 
diferenciadora do potencial de cada estudante.
A avaliação compreende processos e produtos. 
Nos processos são avaliadas atitudes reveladas ao longo da unidade curricular, como por exemplo assiduidade e 
pontualidade, capacidade de trabalhar em grupo, participação ativa nas atividades realizadas em aula, responsabilidade 
e autonomia.
De acordo com os objetivos de aprendizagem estabelecidos, os produtos avaliados são os seguintes:
Caso 1: Relatório de avaliação com análise dos resultados da avaliação e diagnóstico (objetivos de aprendizagem a, b, c, 
d, e, f); Preparação da reunião com a família para realização de ensino ao cuidador (objetivos de aprendizagem g).
Caso 2: Diagnóstico diferencial entre Disartria, Afasia e Apraxia do discurso com fundamentação (objetivos de 
aprendizagem h, i); Inventário de áreas e componentes que permitem avaliar a perturbação da fala em sujeitos após 
lesão cerebral (adequar o caso) (objetivos de aprendizagem h, i, j, k, m). 
Caso 3: Glossário com terminologia nova e conceitos relacionados com o caso de disfagia (objetivos de aprendizagem 
n, o, s); Brochura dirigida aos cuidadores, com definição de deglutição normal, disfagia, aspiração, fatores de 
perturbação da deglutição, sinais, sintomas e consequências (objetivos de aprendizagem o, s); Tabela com as áreas, 
objetivos e procedimentos de avaliação da deglutição no adulto (objetivos de aprendizagem p, q); Diagrama com a 
abordagem terapêutica e diagnóstico de disfagia (objetivos de aprendizagem r).

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

Classes in this curricular unit assume the role of tutorial guidance and are based on lectures, case study and discussion, 
student autonomous research and analysis, group discussion and reflection, aiming the systematization of findings.
Methodologies that provide the combination of theory and practice, stimulating evidence base practice, problem solving, 
critical/clinic reasoning and individual and group documental analysis are privileged.
Through these methodologies, students, conducted by the teacher, have to progressively respond to the learning 
objectives of each case presented. Two out of the three cases request mostly group work, while the third case is based 
on individual work, enabling the evaluation to be balanced and differentiating of each student potential.
The evaluation includes processes and products. 
The evaluated processes are: attitudes revealed over the curricular unit, such as assiduity and punctuality, the ability to 
work in a team, active participation in the class activities, responsibility and autonomy.
According to the established learning objectives, the products evaluated are: 
Case1: Assessment report with assessment data analysis and diagnosis (learning objectives a, b, c, d, e, f); Preparation 
of the meeting with the caregivers to provide them guidance in patient care (learning objectives g).
Caso 2: Differential Diagnosis between Dysarthria, Aphasia and Speech Apraxia with theoretical support (learning 
objectives h, i); Inventory of areas and components that allow the speech disorder assessment in individuals with brain 
damage (adapted to the case) (learning objectives h, i, j, k, m). 
Caso 3: Glossary with new terminology and concepts related to the dysphagia case study (learning objectives n, o, s); 
Flyer for the caregivers, with the definitions of normal swallowing, dysphagia, aspiration, swallowing disorders factors, 
warning signs, symptoms and consequences (learning objectives o, s); Table with the areas, goals and procedures of 
adult swallowing assessment (learning objectives p, q); Diagram with the therapeutical approach and dysphagia 
diagnosis (learning objective r).
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6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Albyn Davis, G.;Aphasiology: disorders and clinical practice, Allyn and Bacon,2000
Jakubovicz, R. & Cupello, R.;Introdução à afasia: Diagnóstico e terapia, Rio de Janeiro:Revinter,2005
Spreen, O., H. Risser, A.;Assessment of aphasia, Oxford:Oxford University Press,2003
Plaja, C., Rabassa, O., Serrat, M.;Neuropsicología del lenguaje: funcionamiento normal y patológico: 
rehabilitación.Barcelona:Masson,2003
Ferreira, L., Befi-Lopes, D., Limongi, S.;Tratado de Fonoaudiologia,São Paulo:Roca,2004
Jakubovicz, R.;Avaliação em Voz, Fala e Linguagem,Rio de Janeiro:Revinter,2004
Melle, N.;Guia de Intervención Logopédica en la Disartria,Madrid:Editorial Sintesis,2007
Murdoch, B.E., Theodor D.G.;Traumatic Brain Injury:Associated Speech, Language, and Swallowing Disorders, Singular: 
San Diego,2001
Crary, M. et al.;Introduction to Adult Swallowing Disorders, St. Louis: Butterworth Heinemann, Elsevier Science,2003
Jacobi, J.S. ;Disfagia, Avaliação e Tratamento, Rio de Janeiro: Revinter, 2003

Mapa X - Experiência e Reflexão IV

6.2.1.1. Unidade curricular:

Experiência e Reflexão IV

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Helena Maria de Jesus Germano / 0 horas 

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

António Manuel Marques / 6 horas
Marta Patrícia Argüello Argüello / 19 horas

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

a) Identificar as representações sociais da saúde e da doença
b) Compreender os processos elementares da sua construção e difusão
c) Demonstrar conhecimento de práticas do saber leigo nas áreas de abrangência da Terapia da Fala
d) Reconhecer as implicações das práticas do saber leigo para a saúde em geral e para a Terapia da Fala em particular
e) Reconhecer a importância da competência cultural na prevenção, informação, educação e promoção em saúde

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

a) Identify the social representations of health and disease
b) Understand the basic processes of its construction and dissemination
c) Demonstrate knowledge on practices of lay knowledge within the scope of Speech and Language Therapy
d) Recognize the implications of the practices of lay knowledge for health in general and for Speech and Language 
Therapy in particular
e) Recognize the importance of cultural competence in prevention, information, education and health promotion

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

I. Diversidade e competência cultural na relação com os saberes leigos de saúde 

1. Diversidade cultural
2. Competência cultural
3. Modelo biomédico
4. Patologia vs. perturbação
5. Representações sociais do corpo
6. Etiologias, nosologias e recursos terapêuticos do saber leigo

II. Saber leigo em terapia da fala

6.2.1.5. Syllabus:

I. Diversity and cultural competence in relation to the lay knowledge for health
1. Cultural Diversity
2. Cultural Competence
3. Biomedical framework
4. Pathology vs. disturbance
5. Social representations of body
6. Etiologies and therapeutic nosology of lay knowledge resources
II. Lay knowledge in Speech and Language Therapy

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 

curricular.

Os conteúdos programáticos visam responder aos objetivos gerais de aprendizagem desta UC: desenvolver 
competências culturais na comunicação em saúde / Terapia da Fala.
Pretende-se que os estudantes demonstrem conhecimentos e perspetivem práticas de prevenção, informação e 
educação para a saúde, com especial enfoque nas práticas do saber leigo nas áreas de abrangência da terapia da fala.
Assim, estabelece-se a correspondência entre os conteúdos programáticos e os objetivos de aprendizagem 
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supracitados:
I – a, b, c | II – d, e

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

Syllabus contents are intended to respond to the overall objective of this course: to develop cultural competencies 
involved in the communication in health and Speech and Language Therapy.
It is intended that students demonstrate knowledge and outlook practices on prevention, health information and 
education, with special focus on practices of lay knowledge in the scope areas of speech and language therapy.
Thus it is established the correlation between the syllabus and the above learning objectives: I - a, b, c | II - d, e

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Em Experiência e Reflexão IV faz-se exposição teórica dos conceitos-chave para o desenvolvimento do trabalho de 
pesquisa dos estudantes. Estes desenvolvem depois o seu trabalho de pesquisa e fundamentação de práticas do saber 
leigo em terapia da fala ao longo de toda a UC e analisam e discutem nas aulas os saberes teóricos e as práticas que 
encontraram. É foco específico de análise as origens culturais dessas práticas e as especificidades da comunicação 
terapêutica a desenvolver com utentes que as praticam.
Obtenção de frequência: Apresentação dos produtos solicitados, frequência das aulas.
Cálculo final: Trabalho de pesquisa sobre saber leigo e terapia da fala: 70% para o trabalho escrito (60% trabalho do 
grupo + 10% Síntese reflexiva de cada elemento do grupo); 30% para a apresentação oral
Regime de exame final: A classificação de exame é obtida de acordo com a seguinte ponderação: Trabalho (70%) + 
Apresentação e defesa (30%).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Experience and Reflection IV classes include: lectures on the key concepts for the development of the bibliographic and 
practice research work of students. Throughout the CU they research on the foundations of the lay knowledge and lay 
practices in speech and language therapy, and they analyze and discuss in class the knowledge and practices that they 
found, reflecting on them. It is given a specific focus on the analysis of the cultural origins of these practices and the 
specificities of therapeutic communication with clients that use those lay practices - intercultural communication.

Pass Standard
Continuous assessment: The final rating of the course is obtained according to the sum of the marks obtained in 
assessment products: a Research work on lay knowledge and speech therapy (60% group work + 10% individual 
reflection); oral presentation (30%).
Final exam: The final rating is obtained according to the following: written paper (70%) + oral presentation and defense 
(30%).

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

Nesta UC utilizam-se metodologias diversificadas – exposição teórica, análise e discussão em grupo com vista à 
obtenção de conclusões, trabalho de campo (entrevista sobre saberes leigos), reflexão individual. Procura-se com esta 
diversidade metodológica uma via multidimensional de acesso à complexidade dos objetivos de aprendizagem desta 
UC, facilitadora da sua compreensão e integração.
A avaliação dos estudantes segue também esta linha metodológica. Pede-se um trabalho de pesquisa sobre saber leigo 
e terapia da fala, no qual têm que:
1. Identificar e caracterizar crenças, práticas e recursos terapêuticos do saber leigo em terapia da fala e interpretar os 
seus fundamentos socioculturais.
2. Identificar e caracterizar elementos distintivos da etiologia (versão leiga e versão científica; análise eficácia / 
malefícios potenciais)
3. Perspetivar os desafios colocados ao profissional pelo confronto com essas crenças, práticas e saberes.
É pedida também uma reflexão individual sobre o trabalho realizado.
As metodologias de ensino e avaliação estão portanto diretamente relacionadas com todos os objetivos de 
aprendizagem e são com eles coerentes.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

In this CU it is privileged a diverse methodology: lectures, analysis and group discussion aiming to systematize 
conclusions, field work (interviews on lay knowledge), individual reflection. This methodological diversity is intended to 
achieve a multidimensional approach to access the complexity of the learning objectives of this course, facilitating its 
understanding and integration. The assessment of students also follows this diverse methodological approach. Products 
for evaluation are the following:
A bibliographic research paper on lay knowledge and speech therapy, where students must:
1. Identify and characterize beliefs, practices and therapeutic resources of lay knowledge in speech and language 
therapy, and interpret their social and cultural foundations (preferably containing an interview with a person who 
practices the lay knowledge).
2. Identify and characterize distinctive elements of etiology (lay version and scientific version; analysis of its 
effectiveness and identification of its potential harms)
3. Outlook the challenges posed by the professional confrontation with these beliefs, practices and knowledge.
It is also requested an individual reflection on the work done.
The methods of teaching and assessment are therefore directly related to all learning objectives and are consistent with 
them.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Abdelmalek, A.A. (1999). Ciências Humanas e Cuidados de Saúde. Manual para profissionais de saúde. Lisboa: Instituto 
Piaget.
Abreu, W. C. (2003). Saúde, doença e diversidade cultural. Lisboa: Instituto Piaget.
Helman, C. G. (2003). Cultura, Saúde e Doença. Porto Alegre: Artmed Editora.
Nunes, B. (1997). O Saber Médico do Povo. Lisboa: Fim de Século.
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Paul, C. & Fonseca, A.M. (2001). Psicossociologia da Saúde. Lisboa: Climepsi Editores.
Ramos, M. (2012). Comunicação em Saúde e Interculturalidade - Perspectivas
Teóricas, Metodológicas e Práticas. RECIIS – R. Eletr. de Com. Inf. Inov. Saúde. Rio de Janeiro, v.6, n.4, Dez., 2012 
[www.reciis.icict.fiocruz.br]

Mapa X - Psicologia II

6.2.1.1. Unidade curricular:

Psicologia II

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Célia Cristina Casaca Soares / 0 horas

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

Joaquim João Casimiro Gronita / 25 horas

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

a. Compreender o desenvolvimento humano numa perspetiva Lifespan
b. Analisar a estrutura do sujeito e o desenvolvimento humano na fase adulta
c. Compreender o desenvolvimento (todas as fases) e aprendizagem e sua intersecção
d. Analisar a estrutura do sujeito e do desenvolvimento humano:
i) nos processos de aprendizagem
ii) na interação entre o desenvolvimento dos sujeitos e as tarefas ou atividades

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

a. Understanding human development in a Lifespan perspective
b. Analysing the individual’s structure and human development in adulthood
c. Understanding development (all stages) and learning and its intersection
d. Analysing the structure of the individual and of human development:
i) in the learning processes
ii) in the interaction between the development of individuals and tasks or activities

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1. Desenvolvimento Humano: A Idade Adulta 
1.1. Adulto Jovem
1.2. Adulto Intermédio
1.3. Adulto tardio
2. Desenvolvimento e Aprendizagem
2.1. Caracterização da Aprendizagem
2.2. Teorias da Aprendizagem
2.3. Teorias e Processos de Aprendizagem

6.2.1.5. Syllabus:

1. Human Development: Adulthood
1.1. Young Adulthood
1.2. Middle Adulthood 
1.3. Late Adulthood
2. Development and Learning
2.1. Characterization of Learning
2.2. Theories of Learning
2.3. Theories and Processes of Learning

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 

curricular.

Os conteúdos programáticos da UC foram estruturados de maneira a corresponder ao objetivo geral da mesma: 
contribuir para a formação teórica em Psicologia, incidindo na psicologia do desenvolvimento da criança e do 
adolescente, constituindo um referencial teórico para o desempenho profissional em terapia da fala. 
Assim, pretende-se que os estudantes demonstrem conhecimentos teóricos e capacidade de reconhecer e conceber a 
sua aplicabilidade em situações concretas.
A correspondência estabelecida entre os conteúdos e os objetivos de aprendizagem supracitados é traduzida da 
seguinte forma: 1-a |1.1. - a,b,c |1.2.- a,b,c | 1.3. - a,b,c | 2.1. - c,d | .2.-c,d | 2; 2.3. – c,d.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

The contents of this course were structured to match its general learning goal: to contribute to theoretical training in 
psychology, focusing on developmental psychology across adulthood, providing a theoretical framework for 
professional performance in speech and language therapy. Consequently, the specific contents of syllabus have a 
correspondence with the learning goals of this course.
Thus, it is intended that students demonstrate theoretical knowledge and ability to recognize and develop their 
applicability in concrete situations.
The correspondence established between syllabus contents and the learning goals is interpreted as follows: 1-a |1.1. - 
a,b,c |1.2.- a,b,c | 1.3. - a,b,c | 2.1. - c,d | 2.2.- c,d | 2.3. – c,d.
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6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Aulas teóricas em que se utilizará o método expositivo, discussão em grupo alargado e trabalhos em pequenos grupos, 
complementada com estudo individual e de grupo. 
Às 25h de aulas correspondem outras 25h de trabalho autónomo. As discussões em grupo decorrem de atividades 
formativas que o estudante poderá completar ou desenvolver integralmente no seu trabalho autónomo, constituindo um 
recurso para o seu estudo individual.
A UC têm regime de dispensa de exame final. Esta é possível com a realização de um teste escrito, sendo obrigatória a 
obtenção de uma nota igual ou superior a 9,5 valores (70% da nota final). Os outros 30% são obtidos com a realização de 
trabalhos de grupo, sendo também obrigatória a obtenção de uma nota média igual ou superior a 9,5 valores.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

In lectures, discussion in large group and small group work will be used, complemented by individual and group study.
25h of classes correspond to other 25h of autonomous work. Group discussions are related to educational activities that 
students can complete or fully develop in their autonomous work, constituting a resource for their individual study.
In this course students are exempt from sitting a final exam if they get a minimum grade of 9.5 in a written test (70% of 
final grade). The other 30% are obtained from group work, and is also required to obtain an average score equal to or 
greater than 9.5.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

A par das exposições teóricas, as aulas desta UC privilegiam as metodologias interativas, envolvem os estudantes no 
processo de ensino aprendizagem, dotando-os de autonomia e facilitando a definição do seu percurso de aprendizagem. 
Fomentam a aprendizagem baseada na evidência, sobre a qual os estudantes são estimulados a desenvolver as suas 
competências. 
Por outro lado, em termos de estrutura do Curso, os conteúdos programáticos das UC teóricas são complementarmente 
desenvolvidos/aplicados na dimensão prática do curso (UC e estágios). 
Desta forma, a apropriação dos conteúdos teóricos desta UC é consolidada na interação entre pares e no processo de 
autonomia do estudante, incentivando a sua reflexão sobre a aplicabilidade dos conteúdos aprendidos. Este processo 
inicia-se ao longo da UC, na dinâmica da aula, tem continuidade no trabalho autónomo dos estudantes (em grupo e/ou 
individual) e é complementado nas aulas de orientação tutorial e estágios. 
Este processo de aprendizagem, orientado pelo professor, pela estrutura e recursos das aulas, e em última análise pela 
estrutura do curso, envolve os estudantes e estabelece a interação entre os aspetos teóricos orientadores das práticas e 
as práticas definidas e assentes na evidência científica.
Tanto a avaliação contínua como a avaliação final visam esta mesma coerência, pelo que nas provas os estudantes são 
convidados a revelar os seus conhecimentos teóricos, tais como definições, domínio de teoria e modelos, mas também 
a revelar o seu entendimento em relação à maneira como os mesmos são aplicados no exercício da sua futura profissão.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

In addition to lectures, classes of this course emphasize interactive methodologies, involving students in the process of 
teaching and learning, giving them autonomy and facilitating the definition of their learning process. Classes foster 
learning based on evidence upon which students are encouraged to develop their skills.
On the other hand, in terms of the structure of this degree program, the syllabus of theoretical courses is additionally 
developed/implemented in the practical dimension of the program (courses and internships).
Thus, the appropriation of theoretical content of this course is consolidated both in peer interaction and student 
autonomy process, encouraging their reflection on the applicability of learned contents. This process develops during 
the course within the dynamics of classes, and follows in the autonomous work of the students (in groups and/or 
individual) and is complemented in tutorial classes and internships.
This learning process, guided by the teacher, the structure and resources of classes, and ultimately by the course 
structure, involves students and establishes the interaction between the guiding theoretical aspects of practices and the 
practices defined and based on scientific evidence.
Both continuous and final assessment aims at this same coherence, and students are asked to reveal their theoretical 
knowledge in tests, such as definitions, comprehension of theory and models, but also to reveal their understanding in 
relation to the way these are applied in the exercise of their future profession.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Berk, L. E. (2007). Development through the lifespan. (4ª ed.). Boston: Alin & Bacon.
Bronfenbrenner, U. (1979). The ecology of human development : experiments by nature and design. Cambridge: Havard 
University Press.
Erikson, E. (1997). The life cycle completed. New York: W. W. Norton & Company.
Fonseca, A. M. (2005). Desenvolvimento humano e envelhecimento. Lisboa: Climepsi Editores.
Gleitman, H., Fridland, A. J., & Reisberg, D. (2011). Psicologia (9ª ed). Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian
Marchand, H. (2001). Temas de desenvolvimento psicológico do adulto e do idoso. Coimbra: Quarteto.
Sprinthall, N. A. & Sprinthall, R. C. (1997). Psicologia Educacional. Uma Perspectiva Desenvolvimentalista. Lisboa: 
McGraw-Hill.
Thies, K. & Travers, J.F. (2001). Human growth and development through the lifespan. Thorofare,NJ: Slack Incorporated.
Tavares, J.; Pereira, A. S.; Gomes, A. A.; Monteiro, S. & Gomes A. (2007) Manual de Psicologia e Aprendizagem. Porto: 
Porto Editora.

Mapa X - Experiência e Técnicas III

6.2.1.1. Unidade curricular:

Experiência e Técnicas III
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6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

João Miguel Lima Ferreira / 0 horas

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

Ângela Marina Carvalho de Jesus / 75 horas
Telma Andreia da Costa Pereira / 75 horas

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

a) Nomear, descrever e selecionar testes de avaliação padronizados e avaliações complementares
b) Aplicar adequadamente testes de avaliação, em situações de prática simulada
c) Adequar os seus comportamentos verbais e não-verbais durante a aplicação de testes de avaliação em role-play
d) Fazer o registo e cotação dos testes de avaliação com base nas suas normas de aplicação
e) Interpretar os resultados da avaliação padronizada e não padronizada de forma a planear a sua intervenção
f) Planear a intervenção adequada a cada utente recorrendo a metodologias, técnicas e estratégias de intervenção
g) Identificar e aplicar metodologias, técnicas e estratégias de intervenção
h) Adequar os seus comportamentos verbais e não-verbais durante a simulação de uma sessão de intervenção 
terapêutica
i) Construir material para intervenção na linguagem oral e escrita

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

a) To name, describe and select standardized assessment tests and assessments
b) To apply appropriate assessment tests, in simulated practice situations
c) To adapt their verbal and nonverbal behaviors during role-play of assessment tests application
d) To record and quotation of assessment tests based on its implementing rules
e) To interpret the standardized assessment results and not standardized in order to plan their intervention
f) To plan the appropriate intervention to each user, using methodologies, techniques and strategies
g) To identify and apply methodologies, techniques and strategies
h) To adapt their verbal and non-verbal during the simulation of a therapeutic intervention session
i) To develop material for intervention in oral and written language

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1. Importância, objetivos e procedimentos de avaliação e intervenção das perturbações da linguagem oral e escrita na 
criança
2. Análise de testes, escalas e perfis de avaliação para avaliação da Linguagem oral e escrita na criança
3. Avaliação não padronizada e em avaliação em contexto 
4. Treino da aplicação dos testes
5. Análise e interpretação dos dados dos testes
6. Apresentação e contextualização de casos clínicos
7. Definição e aplicação de Metodologias, Técnicas e Estratégias de intervenção na linguagem oral na criança: Modelo 
Behaviorista: Modelagem, Estimulação focada. Modelo interacionista: Milieu Teaching, Interação responsiva. Recasting 
conversacional. Scaffolding - Contingências conversacionais
8. Definição e aplicação de Metodologias, Técnicas e Estratégias de intervenção na linguagem escrita na criança: Método 
Habiles, Método das Boquinhas, Os Sons d’A Relicário, Método Fonomímico Paula Teles, Método DOLF
9. Elaboração de material de intervenção

6.2.1.5. Syllabus:

1. Importance, objectives and assessment procedures and intervention of disorders of the oral and written language in 
children
2. Analysis of tests, scales and assessment profiles for assessment of oral language and writing in children
3. Non-Standardized assessment and evaluation in context
4. Training applying the tests
5. Analysis and interpretation of test data
6. Presentation and context of clinical cases
7. Establishment and implementation of methodologies, techniques and intervention strategies in oral language in 
children: Model Behaviorist: Modeling, focused stimulation. Interactionist model: Milieu Teaching, responsive 
interaction. Recasting conversational. Scaffolding - conversational Contingencies
8. Establishment and implementation of methodologies, techniques and intervention strategies in written language in 
children: Método Habiles, Método Boquinhas, Os Sons da Relicário, Método Fonomímico Paula Teles, Método DOLF 
9. Development of intervention material

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 

curricular.

Experiência e Técnicas destina-se a desenvolver aptidões técnicas, tais como capacidades articulatórias, linguísticas e 
comunicativas, utilização de materiais, avaliação e intervenção, desenvolvimento e aplicação de instrumentos de 
avaliação e de materiais, incluindo os informáticos. Tem uma tipologia prática laboratorial.
Nesta unidade curricular o objetivo geral é desenvolver competências de avaliação e intervenção na área da linguagem 
oral e escrita em crianças através de prática simulada. Os estudantes deverão demonstrar a capacidade de utilização de 
instrumentos de avaliação e métodos e técnicas de intervenção. Pretende-se ainda que desenvolvam os seus 
conhecimentos teóricos através da sua integração com a prática assim como a capacidade de auto-observação e 
autocrítica.
Assim, estabelece-se a seguinte correspondência entre os conteúdos e os objetivos de aprendizagem supracitados: 1 – 
a, b, c, d, f, g, h ,i | 2 - a | 3 – a | 4 – b, c; d | 5 – e; 6 – f | 7 e 8 – f; g; h | 9 - i.
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6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

Experience and Technical intended to develop technical skills such as articulation, language and communication skills, 
use of materials, assessment and intervention, development and application of assessment tools and materials, 
including computer´s. It has a laboratory practice format.
In this course the overall goal is to develop assessment and intervention skills in oral and written language in children 
through simulated practice. Students should demonstrate the ability to use assessment tools and methods and 
intervention techniques. The aim is also to develop their theoretical knowledge through its integration with practice and 
the ability of self-observation and self-criticism.
Thus, is established the following correlation between the content and the above learning objectives: 1 – a, b, c, d, f, g, 
h ,i ; 2 – a 3 - a; 4 - b, c; d; 5 - e; 6 - f; 7:08 - f; g; h; 9 – i.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

I. Método expositivo 
II. Análise documental 
III. Discussão de casos
IV. Prática simulada
V. Utilização e aplicação de instrumentos
VI. Autoscopia
VII. Trabalho de grupo

Obtenção de Frequência:
Presença a 80% de aulas 
Nota superior a 9,5 na soma total dos produtos de avaliação
Realização de todas as componentes de avaliação 

Cálculo da Classificação Final:
Resposta a uma questão sobre avaliação da linguagem oral – 10%
Aplicação de parte de um teste de avaliação da linguagem oral e interpretação de resultados – 30%
Vídeo de role-play de uma sessão de intervenção na linguagem oral – 15%
Avaliação prática individual da leitura e da escrita – 10%
Vídeo de role-play sessão de intervenção de leitura escrita – 15%
Relatório da análise dos vídeos dos role-play de intervenção – 5%
Atitudes reveladas ao longo da UC – 15%

Exame final:
Demonstração prática em situação de prática simulada (role-play) de competências de avaliação e intervenção
Resposta a questões orais

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

I. Lectures 
II. Document analysis
III. Case studies
IV. Simulated practice
V. Use and application of instruments
VI. Autoscopy
VII. Group work

Eligibility for exams:
Presence of 80% lessons
Grade higher than 9.5 in the total sum of product evaluation
Performance of all evaluation components

Final Classification:
Response to a question about assessment of oral language - 10%
Part application of an evaluation test of oral language and interpretation of results - 30%
Role-playing video intervention session in oral language - 15%
Individual practical assessment of reading and writing - 10%
Video role-play reading intervention session writing - 15%
Analysis report of the videos of the role-play of intervention - 5%
Attitudes revealed along the course - 15%

Final exam:
Practical demonstration in simulated practical situation (role-play) assessment and intervention skills
Response to oral questions

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

As aulas desta unidade curricular assumem a dinâmica de prática laboratorial, sendo que os estudantes experienciam 
através de prática simulada o treino da aplicação de testes de avaliação e treino da aplicação de metodologias de 
intervenção. O método expositivo é utilizado para consolidação de conceitos teóricos em articulação com a prática. A 
análise documental é utilizada como suporte para a seleção dos testes e metodologias de intervenção selecionadas 
pelos estudantes. É feita discussão de estudos de casos em trabalho de grupo para contextualizar a aplicação e 
adequação das metodologias, técnicas e estratégias de intervenção, assim como a gravação e autoscopia para a análise 
e desenvolvimento da capacidade crítica da sua correta aplicação.

Através destas metodologias, os estudantes, com a orientação do docente, têm que progressivamente responder aos 
objetivos de aprendizagem estabelecendo-se a seguinte correspondência entre as metodologias e os objetivos de 
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aprendizagem supracitados: I – a | II – a, g | III – f | IV e V– b, c, d | VI e VII – f, g, h, i.

A avaliação compreende processos e produtos. Nos processos são avaliadas atitudes reveladas ao longo da unidade 
curricular, como por exemplo assiduidade e pontualidade, capacidade de trabalhar em grupo, participação ativa nas 
atividades realizadas em aula, responsabilidade e autonomia. 
Nos produtos, de acordo com os objetivos de aprendizagem estabelecidos, pede-se: 
Resposta a uma questão sobre avaliação da linguagem oral; Aplicação de parte de um teste de avaliação da linguagem 
oral em situação de prática simulada e interpretação de resultados; Elaboração de um vídeo de role-play de uma sessão 
de intervenção na linguagem oral; Análise da tipologia do erro; Elaboração de um vídeo de role-play de uma sessão de 
intervenção de leitura escrita e realização de um relatório da análise dos vídeos dos role-play de intervenção.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The lessons of this course assume the dynamics of laboratory practice, and students experience through simulated 
practice training the application of assessment tests and training the application of intervention methodologies. The 
lecture method is used for consolidation of theoretical concepts in conjunction with practice. The documentary analysis 
is used as a support for the selection of tests and intervention methodologies selected by the students. It is made 
discussion group work on case studies to contextualize the application and appropriateness of the methodologies, 
techniques and strategies, as well as recording and autoscopy for the analysis and development of critical capacity of its 
correct application.

Through these methods, the students, with the guidance of the teacher, must progressively respond to learning 
objectives by establishing the following correspondence between the methodologies and the mentioned learning 
objectives : I – a | II – a, g | III – f | IV e V– b, c, d | VI e VII – f, g, h, i.

The assessment comprises processes and products. In proceedings are assessed attitudes revealed over the course, 
such as attendance and punctuality, ability to work in groups, active participation in activities in class, responsibility and 
autonomy.
In products, in accordance with established learning objectives, are asked:
Response to a question about assessment of oral language; Application part of an evaluation test of oral language in a 
situation of simulated practice and interpretation of results; Development of a role-playing video intervention session in 
oral language; Analysis of the error typology; Development of a role-playing video a reading intervention session writing 
and preparation of a report analyzing the videos of role-playing action.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Bishop, D, Leonard, L. (2000). Speech and language impairments in children: causes, characteristics, intervention and 
outcome. UK: Pychology Press Ltd.
Duarte, I. (2008). O Conhecimento da língua: Desenvolver a consciência linguística. Lisboa: DGIDC, Ministério da 
Educação. 
Freitas, M., Alves, D., & Costa, T. (2007). O conhecimento da língua: Desenvolver a consciência fonológica. Lisboa: 
DGIDC, Ministério da Educação. 
Leonard, L. B. (1998). Children with specific language impairment. London: The MIT Press.
Lombardino, L. J. (2012). Assessing and differentiating reading & writing disorders: multidimensional model. Clifton 
Park, NY: Delmar, Cengage Learning.
Shaywitz, M. D. S. (2008). Vencer a dislexia: Como dar resposta às perturbações da leitura em qualquer fase da vida. 
Porto: Porto Editora. 
Verhoeven, L.; Balkom H. (2007). Classification of developmental language disorders: theoretical issues and clinical 
implications. Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates. 

Mapa X - Intervenção em Terapia da Fala V

6.2.1.1. Unidade curricular:

Intervenção em Terapia da Fala V

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Helena Maria de Jesus Germano / 0 horas

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

Íris Gomes Bonança / 22 horas 
Maria João Silva Pires Ximenes / 33 horas
Sónia Marina Dias de Jesus Lima / 33 horas

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

RELATÓRIOS
a) Identificar formas/conteúdos/objetivos de elaboração de diferentes tipos de relatórios em Terapia da Fala (TF)
b) Desenvolver competências pessoais de escrita
c) Delinear um modelo de relatório clínico em TF
d) Elaborar um relatório

PLANOS DE INTERVENÇÃO
e) Fazer análises gramaticais e traçar o perfil linguístico
f) Analisar e interpretar avaliações complementares
g) Definir o plano de intervenção 
h) Definir planos de sessão
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i) Definir metodologias, técnicas e estratégias de intervenção em linguagem na criança
j) Utilizar uma prática baseada na evidência

VOZ FALADA NO ADULTO
k) Descrever a fisiologia vocal e especificidades da voz profissional
l) Relacionar voz e fala
m) Analisar dados da história clínica e da avaliação vocal
n) Fazer diagnóstico em patologia vocal
o) Planear a intervenção
p) Selecionar metodologias de intervenção na voz falada 
q) Realizar um programa de saúde vocal

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

REPORTS
a) To identify ways/contents/objectives for the establishment of different types of reports in Speech and Language 
Therapy (SLT)
b) To develop personal competences of writing
c) To determine a model for a clinical report in SLT
d) To elaborate a report

INTERVENTION PLANS
e) To do the grammatical analysis and to determine the linguistic profile 
f) To analyze and to interpret complementary assessments
g) To define the intervention plan 
h) To define session plans
i) To define child language intervention methodologies, techniques and strategies 
j) To use an evidence-based practice

SPOKEN VOICE IN ADULTS
k) To describe the vocal physiology and specificity of professional voice
l) To relate voice with speech
m) To analyze clinical history and vocal assessment data
n) To make the diagnosis in vocal pathology
o) To plan the intervention
p) To select intervention methodologies in spoken voice 
q) To elaborate a vocal health program

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

RELATÓRIOS
1. Objetivos, métodos, conteúdos de elaboração dos vários tipos de relatórios clínicos em Terapia da Fala
2. Modalidades de escrita de relatórios clínicos em terapia da fala

PLANOS DE INTERVENÇÃO
3. Como realizar uma análise gramatical do discurso e traçar o perfil linguístico
4. Como analisar e interpretar avaliações
5. Como realizar um plano de intervenção (objetivos gerais e intermédios)
6. Como realizar planos de sessão (linhas de base e objectivos específicos)
7. Metodologias de Intervenção na PEL
8. Como definir a intervenção baseada na evidência científica

VOZ FALADA NO ADULTO
9. Voz profissional
10. Disfonias funcionais e orgânicas
11. Metodologias de intervenção na voz falada
12. Técnicas, exercícios e estratégias no âmbito da voz falada

6.2.1.5. Syllabus:

REPORTS
1. Goals, methods and contents for the establishment of different types of clinical in Speech and Language Therapy 
(SLT)
2. Writing modalities for clinical reports in SLT

INTERVENTION PLANS
3. How to do a discourse analysis and to determine the linguistic profile
4. How to analyze and to interpret assessment data
5. How to elaborate an intervention plan (general and intermediate goals)
6. How to elaborate session plans (base lines and specific goals)
7. Intervention methodologies in SLI
8. How to define evidence based intervention

SPOKEN VOICE IN ADULTS
9. Professional voice
10. Functional and organic dysphonia
11. Intervention methodologies in spoken voice
12. Techniques, exercises and strategies in spoken voice
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6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 

curricular.

Os conteúdos programáticos visam responder ao objetivo geral desta Unidade Curricular (UC): desenvolvimento 
integrado de competências em várias áreas de intervenção em Terapia da Fala. A UC Intervenção em Terapia da Fala 
(ITF) funciona no modelo Case Based Learning e são apresentados aos estudantes 3 casos diferentes. 
Pretende-se que os estudantes, nos 3 casos apresentados, demonstrem: conhecimentos teóricos, interpretação de uma 
anamnese e dos dados da avaliação, estabelecimento de diagnóstico, planeamento da intervenção e construção e/ou 
seleção de material para intervir. 
Em ITF V são abordadas as áreas de Elaboração de Relatórios, Elaboração de Planos de Intervenção e Voz Falada no 
Adulto.
Assim, estabelece-se a correspondência entre os conteúdos e os objetivos de aprendizagem supracitados: 1 – a, c, d | 2 
– a, b, c, d | 3 - e | 4 - f | 5 - g | 6 – h |7 – i | 8 - j | 9 – k, l | 10 – m, n | 11 – o, p, q | 12 – o, p, q

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

The syllabus aim to meet the overall objective of this Curricular Unit: the integrated development of skills in many 
intervention fields in Speech Language Therapy. The Curricular Unit of Intervention in Speech Language Therapy (ISLT) 
works upon the model of Case Based Learning where 3 cases with different pathologies are presented to the students.
In the 3 cases presented, students should demonstrate: theoretical knowledge, the ability to interpret an anamnesis and 
assessment data, to define the diagnosis, to plan the intervention and to elaborate and to select the intervention 
materials.
ISLT V discusses the fields of elaboration of reports, elaboration of intervention plans and Spoken voice in adults.
Therefore, it is established the following correspondence between syllabus and learning objectives above: 1 – a, c, d | 2 – 
a, b, c, d | 3 - e | 4 - f | 5 - g | 6 – h |7 – i | 8 - j | 9 – k, l | 10 – m, n | 11 – o, p, q | 12 – o, p, q

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Método expositivo 
Estudo / discussão de caso
Trabalho de grupo
Resolução de problemas
Pesquisa
Análise documental (artigos, textos, audio-visual)
Discussão temática 
Reflexão em grupo

Avaliação contínua:
Aprovação em cada um dos três casos apresentados e discutidos em aula - processos de aprendizagem (20%) e 
produtos finais (80%)
A não obtenção de uma classificação superior a 9,5 valores num ou mais casos implica a realização de um exame final 
relativo a esse(s) caso(s).
Exame final: Resolução de tantos casos quantos os que não tiveram nota positiva na avaliação contínua - Trabalho 
individual com apresentação escrita (50%) e oral (50%)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Lectures
Case studies
Group work
Problem solving
Research
Documental analysis
Thematic discussion
Group reflection

Continuous Evaluation:
Approval in each case presented and discussed in classes - learning processes (20%) and final products (80%)
Grades below 9.5 values in one or more cases imply performing a final exam on that/those case(s).
Final Exam: Case(s) solving (as many as scored below 9.5 values on continuous evaluation) - individual work with written 
(50%) and oral (50%) presentation

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

As aulas desta unidade curricular assumem a dinâmica de orientação tutorial e compreendem a exposição de 
conteúdos, estudo e discussão dos casos em apreço, pesquisa autónoma dos estudantes e consequente trabalho de 
análise, discussão e reflexão conjuntas em aula, visando a sistematização de conclusões. 
Privilegia-se uma metodologia que propicia a relação teoria/prática, fomentando a prática baseada em evidência, a 
resolução de problemas, o raciocínio crítico/clínico, a análise documental individual e em grupo.
Através destas metodologias, os estudantes, com a orientação do docente, têm que progressivamente responder aos 
objetivos de aprendizagem de cada caso apresentado. Dois dos casos solicitam maioritariamente a realização de 
trabalho em grupo, privilegiando o terceiro caso o trabalho individual, para que a avaliação possa ser equilibrada e 
diferenciadora do potencial de cada estudante.
A avaliação compreende processos e produtos. 
Nos processos são avaliadas atitudes reveladas ao longo da unidade curricular, como por exemplo assiduidade e 
pontualidade, capacidade de trabalhar em grupo, participação ativa nas atividades realizadas em aula, responsabilidade 
e autonomia.
De acordo com os objetivos de aprendizagem estabelecidos, os produtos avaliados são os seguintes:
Caso 1: elaboração de um relatório clínico em Terapia da Fala (objetivos de aprendizagem a, b, c, d).
Caso 2: Perfil linguístico traçado com base na análise do discurso (objetivo de aprendizagem e); Definição do plano de 
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intervenção e do plano de 2 sessões não consecutivas (objetivos de aprendizagem g, h) tendo por base o perfil 
linguístico traçado e a análise e interpretação das avaliações complementares (objetivo de aprendizagem f) com a 
definição das metodologias, técnicas e estratégias de intervenção em linguagem na criança (objetivo de aprendizagem i) 
justificada através de evidência baseada na prática (objetivo de aprendizagem j)
Caso 3: Plano terapêutico para 4 sessões (trabalho de grupo), tendo por base a análise dos dados da história clínica e 
avaliação, recorrendo a metodologias, técnicas, exercícios e estratégias de intervenção terapêutica na voz falada 
(objetivos de aprendizagem k, m, n, o, p); Programa de saúde vocal, específico para profissionais de voz (trabalho de 
grupo) (objetivos de aprendizagem l, o, p, q).

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

Classes in this curricular unit assume the role of tutorial guidance and are based on lectures, case study and discussion, 
student autonomous research and analysis, group discussion and reflection, aiming the systematization of findings.
Methodologies that provide the combination of theory and practice, stimulating evidence base practice, problem solving, 
critical/clinic reasoning and individual and group documental analysis are privileged.
Through these methodologies, students, conducted by the teacher, have to progressively respond to the learning 
objectives of each case presented. Two out of the three cases request mostly group work, while the third case is based 
on individual work, enabling the evaluation to be balanced and differentiating of each student potential.
The evaluation includes processes and products. 
The evaluated processes are: attitudes revealed over the curricular unit, such as assiduity and punctuality, the ability to 
work in a team, active participation in the class activities, responsibility and autonomy.
According to the established learning objectives, the products evaluated are: 
Case 1: Elaboration of a clinical report in Speech and Language Therapy (learning objectives a, b, c, d).
Case 2: Linguistic profile based on the discourse analysis (learning objectives e); Definition of the intervention plan and 
a plan for 2 non-consecutive sessions (learning objectives g, h) based on the linguistic profile and complementary 
assessment analysis and interpretation (learning objectives f) with the definition of intervention methodologies, 
techniques and strategies in child language (learning objective i) with evidence-base support (learning objective j).
Caso 3: A 4 sessions plan based on clinical history and assessment data analysis, with intervention methodologies, 
techniques, exercises and strategies for spoken voice (group work) (learning objectives k, m, n, o, p); Vocal health 
Program, specific for voice professionals (group work) (learning objectives l, o, p, q).

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Pannbacker,M.; Report writing for speech-language pathologists and audiologists, Austin, PROED, 2001
Baxley, B., & Bowers,L; Clinical Report Writing: the perceptions of supervisors and supervisees, National Student 
Speech Language Hearing Association Journal,19,35-40.1992
Behlau, M., Azevedo, R. & Pontes, P.; Conceito de voz normal e classificação das disfonias. In M. Behlau (ed.) O Livro do 
Especialista, Rio de Janeiro: Editora Revinter, 2001
Guimarães, I.; A ciência e a arte da voz humana, ESSA, 2007
Shipley, K. & McAfee, J.; Assessment in Speech-Language Pathology: a resource manual.London: Thomson, 2004
Roseberry-McKibbin,C.; Language disorders in children:a multicultural and case perspective. Boston: Pearson, 2007
Klein, H. & Moses,N.; Intervention planning for children with communication disorders – a guide for clinical practicum 
and professional practice.Boston: Allyn & Bacon,1999

Mapa X - Experiência e Reflexão V

6.2.1.1. Unidade curricular:

Experiência e Reflexão V

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Helena Maria de Jesus Germano / 19 horas 

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

Joaquim João Casimiro Gronita / 25 horas

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

a) Identificar as profissões com que poderá vir a desenvolver trabalho em equipa e as suas especificidades.
b) Reconhecer e explicar os modelos de funcionamento das equipas
c) Identificar os contextos de funcionamento das equipas 
d) Adequar formas de trabalhar e comunicar consoante os modelos de funcionamento das equipas
e) Analisar a adequação e os resultados do trabalho individual e do trabalho realizado nos diferentes modelos de equipa
f) Reconhecer e explicar a perspetiva ecológica de uma equipa 
g) Identificar os recursos disponíveis no meio e reconhecer o tipo de relação existente entre os mesmos
h) Identificar fatores facilitadores do funcionamento de uma equipa
i) Identificar obstáculos ao funcionamento de uma equipa

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

a) Identify the professions with which may develop teamwork, and its specificities.
b) Recognize and explain teamwork models
c) Identify the working contexts of the teams
d) Adapt ways of working and communicating depending on the teamwork models
e) Appraise the adequacy and performance of individual work and teamwork
f) Recognize and explain the ecological perspective of a team
g) Identify available resources in the environment and recognize its links 
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h) Identify factors that facilitate teamwork
i) Identify barriers to effective teamwork

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1. Profissões com que o terapeuta da fala se relaciona mais frequentemente e respetivas competências.
2. Modelos de Funcionamento de equipas: Monodisciplinar, Multidisciplinar, Interdisciplinar, Transdisciplinar.
3. Modelos de trabalho de equipa e sua relação com as características dos serviços a prestar e as organizações.de 
diversos contextos/serviços.
4. Colaboração interserviços e cultura(s) organizacional(is): ecologia de uma equipa.
5. Aspetos que afetam o Funcionamento da Equipa.
6. Contributos de cada membro de uma equipa, na identificação dos papéis da equipa, na interação, comunicação, 
solução de problemas, resolução de conflitos e liderança.

6.2.1.5. Syllabus:

1. Identify the professions with which the speech and language therapist relates more often and respective competences.
2. Teamwork system models: mono-disciplinary, multidisciplinary, interdisciplinary, transdisciplinary.
3. Teamwork models and their relation to the characteristics of the services to be provided and to the characteristics of 
the institutions/contexts.
4. Collaboration inter- services and organizational culture: ecology of a team.
5. Barriers to effective teamwork
6. Contribution of each member of a team to the identification of team roles, interaction, communication, problem 
solving, conflict resolution and leadership.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 

curricular.

Os conteúdos programáticos visam responder ao objetivo geral desta UC: Desenvolver conhecimentos, práticas e 
atitudes conducentes à integração profissional numa equipa de trabalho, privilegiando um modelo ecológico.
Em sala de aula os estudantes vivenciam experiências de trabalho em equipa, sobre as quais têm que refletir colocando 
a tónica na vivência pessoal da situação, nas suas competências para lhe fazer face e ainda pesquisar a teoria 
subjacente.
Pretende-se que os estudantes demonstrem conhecimentos teóricos e pragmáticos sobre modelos de funcionamento de 
equipas e a sua relação com a comunidade em que se inserem, demonstrem capacidade reflexiva sobre a sua vivência 
das experiências realizadas e elaborem um plano de ação pessoal ao nível do desenvolvimento de competências para a 
sua integração numa equipa de trabalho.
Assim, estabelece-se a correspondência entre os conteúdos e os objetivos de aprendizagem: 1- a | 2 - b | 3 – c, d, e | 4 – 
f, g |5 – g, h, i | 6 - b, d, e, h, i

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

Syllabus contents are intended to respond to the overall objective of this course: To develop knowledge, practices and 
attitudes leading to professional integration in working teams, privileging an ecological model.
In the classroom students experience teamwork situations, in which they have to reflect, placing the emphasis on the 
personal experience of the situation and on their competencies to address it; they also have to search the underlying 
theoretical concepts of those experiences.

It is intended that students demonstrate: theoretical and pragmatic knowledge of teamwork models and its relation with 
the community; reflective capacity with his experience of the situations and develop a personal action plan at the level of 
development skills for their integration into a working team.
Thus it is established the correlation between the syllabus and the foregoing learning objectives: 1 a | 2 - b | 3 - c, d, e | 4 
- f, g | 5 - g, h, i | 6 - b, d, e, h, i

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Método expositivo.
Prática simulada – role play.
Resolução de problemas.
Trabalho em grupo.
Reflexão em grupo.

Obtenção de frequência: 
Apresentação dos produtos solicitados
Frequência das aulas – presença obrigatória. 

Avaliação contínua:
Trabalho individual sobre trabalho em equipa – 50% da nota final
Reflexão conclusiva - 30% da nota final
Aspetos complementares - 20% da nota final: (6% Apresentação segundo as normas estabelecidas; 6% Correção 
ortográfica / gramatical; 6% Qualidade das pesquisas/Fidedignidade das fontes; 2% Correção das referências 
bibliográficas).
A nota final será calculada pela soma das notas dos produtos apresentados. 
A não apresentação de um ou mais produtos de avaliação implica reprovação na UC.

Regime de exame final:
A classificação de exame é obtida de acordo com a seguinte ponderação: Trabalho (70%) + Apresentação e Defesa 
(30%).
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6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Lectures
Simulated practice (role-play)
Problem solving
Group work
Group reflection

Assessment
The success in the course will be achieved through the presentation of a reflexion and a bibliographic review paper . 
Class attendance is compulsory.

Pass Standard
Continuous assessment: The final rating of the course is obtained according to the sum of the marks obtained in 
assessment products: a bibliographic review paper on team work (50%); an overall reflection (30%); Complementary 
aspects - 20% of the final grade: (6% Presentation according with established norms; 6% Spell / Grammar; 6% Quality of 
research / Reliability of the sources; 2% Correction of the references). Failure to submit one or more assessment 
products implies failure.
Final exam: The final rating is obtained according to the following: written paper (70%) + oral presentation and defense 
(30%).

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

As aulas desta unidade curricular assumem a dinâmica de orientação tutorial, e compreendem: exposição de conteúdos; 
vivência de situações propiciadoras de reflexão sobre os temas programáticos; estudo, discussão e reflexão conjuntas 
em aula das situações vivenciadas, visando a sistematização de conclusões; pesquisa autónoma dos estudantes e 
consequente trabalho de análise e reflexão sobre a sua própria vivência e competências implicadas, já desenvolvidas ou 
a desenvolver. Privilegia-se uma metodologia que propicia a relação teoria/prática, fomentando a prática baseada em 
evidência, o raciocínio crítico, a auto-análise e a identificação de necessidades de desenvolvimento pessoal e 
profissional.
Através destas metodologias, os estudantes, com a orientação do docente, têm que progressivamente responder aos 
objetivos de aprendizagem de cada situação apresentada. 
Nas aulas de Experiência e Reflexão V são realizadas simulações de várias equipas que funcionam segundo modelos 
diferentes e é realizada a análise dos objetivos e resultados do trabalho dessas equipas. Essas práticas, em ligação com 
a teoria exposta, permitem aos estudantes a melhor integração e operacionalização dos objetivos de aprendizagem 
definidos.
A avaliação é sempre individual. 
Nos produtos, de acordo com os objetivos de aprendizagem estabelecidos e as situações vivenciadas em aula, pedem-
se dois trabalhos: 
1. Um trabalho sobre “Trabalho em Equipa” que deve: a) Equacionar os diferentes modelos de funcionamento de 
equipas, analisando o que os diferencia; b) Perspetivar a relação com a profissão de terapeuta da fala - aplicabilidade ao 
desempenho profissional do terapeuta da fala em diferentes contextos / tipos de equipas; c) Conter uma conclusão 
reflexiva: posicionamento pessoal face aos vários modelos de equipa e como equaciona futuramente a atividade 
profissional face à diversidade de modelos que poderá encontrar. 
2. Uma reflexão global final sobre toda a unidade curricular, seguindo o modelo de Gibbs, com tónica na elaboração de 
um ponto de situação / análise crítica do desenvolvimento de cada estudante relativamente a todos os resultados de 
aprendizagem perspetivados para esta unidade curricular e na elaboração de um plano de desenvolvimento pessoal.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The Experience and Reflection classes include: lectures; experience of situations conducive to reflection on the syllabus 
subjects; joint study, discussion and reflection of experienced situations aiming to systematize conclusions; 
autonomous search by the students and consequent work of analysis and reflection on their own experience and skills 
involved, and appraisal on which are already developed or to be developed. It is privileged a methodology that provides 
the theory - practice relationship, fostering evidence-based practice, critical thinking, self-analysis and the identification 
of personal and professional development needs.
In Experience and Reflection V the emphasis is given to the simulations of various teamwork situations and diverse 
teamwork models; it is carried out the analysis on the objectives and results of the work of those teams. These practices, 
in connection with the theory, allow students to better integrate and operationalize the learning objectives of this CU.
Assessment is individual.
According to the established learning objectives and situations experienced in the classroom, products for evaluation 
are the following: 
1. A written paper on teamwork, which must: a) to consider the various models of teamwork, analyzing the differences 
between them; b) to outlook the relationship with the profession of Speech and Language Therapy - applicability to the 
professional practice of the speech therapist in different contexts / types of teams; c) to contain a reflective conclusion: 
personal positioning regarding the various teamwork models and how to outlook the future professional practice 
considering the diversity of models.
2. A comprehensive overall reflection on the entire CU, following the model of Gibbs, with emphasis on the development 
of a critical analysis on the personal achievement of the learning outcomes for this course and in the development a 
personal development plan.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Agostinho, M. (2007). Ecomapa. Rev Port Clin Geral, 23327-30
Bronfenbrenner, U. (2011). Bioecologia do Desenvolvimento humano. Tornando os seres humanos mais humanos. Porto 
Alegre: Artmed
Ferreira, C. (2001).Organização de equipas técnicas. In C. Louro (Eds.), Acção social na área de deficiência, Universidade 
Aberta (147-162)
Gronita, J., Pimentel, J., et al.(2011). Sociograma. In Intervenção Precoce. O processo de construção de Boas Práticas 
[Vers. Digital]. F Cal Gulbenkian
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Furtado, J.;Equipes de referência: arranjo institucional para potencializar a colaboração entre disciplinas e profissões, 
Interface - Comunic., Saúde, Educ. v.11, n.22, 2007
Nicolescu, B.(2002). Um novo tipo de conhecimento. Transdisciplinaridade. In Educação e Transdisciplinaridade. São 
Paulo:Triom
Sousa, A (1996).Introdução à Gestão. Uma abordagem sistémica. Ed Verbo
Younggren, N.(2003). Multidisciplinarity, interdisciplinarity, transdisciplinarity. A family-centered continuum. EDIS:US 
Army Medical Department

Mapa X - Ciências Biomédicas I

6.2.1.1. Unidade curricular:

Ciências Biomédicas I

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Maria Helena de Figueiredo Ramos Caria / 0 horas

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

Cristina Rosado da Silva Coelho / 25 horas

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

No final da unidade curricular espera-se que o estudante conheça a anatomia e a fisiologia dos sistemas estudados. 
Espera-se também que conheça e comprenda a respetiva fisiologia de forma a ter competência para compreender a 
fonação como o resultado integrado de várias estruturas.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

At the end of the course it is expected that the student knows the anatomy and physiology of the studied systems 
(respiratory, vocal, auditory and cranial nerves). It is also expected that understand the respective physiology in order to 
be able to understand the phonation as an integrated process resulting from the integration of several anatomic 
structures.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1. Elementos Básicos de Anatomia
2. Anatomia e Fisiologia do Aparelho Respiratório
3. Anatomia e Fisiologia do Aparelho Fonador
4. Articulação e Estruturas Associadas
5. Deglutição
6. Anatomia e Fisiologia do Aparelho Auditivo
7. Nervos Cranianos

6.2.1.5. Syllabus:

1. General Concepts of Anatomy
2. Anatomy and Physiology of the Respiratory System
3. Anatomy and Physiology of the Phonation System
4. Associated Structures
5. Swallowing
6. Anatomy and Physiology of the Auditory System
7. Cranial Nerves

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 

curricular.

Os objetivos de aprendizagem da Unidade Curricular Ciências Biomédicas I visam capacitar o estudante para o 
conhecimento da anatomo-fisiologia dos sistemas respiratório, vocal, auditivo e nervos craneanos. Estes são conteúdos 
fundamentais para a comprensão do mecanismo da fonação o qual é essencial na formação dos futuros terapeutas da 
fala. A sequência do programa é lógico-dedutivo, passando das estruturas anatomicas à fisiologia e controlo nervoso 
terminando na integração que conduz à fonação. A discussão de casos reais permite ao estudante melhor compreender 
os conceitos teóricos contribuindo para consolidar as aprendizagens realizadas.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

The learning objectives of Biomedical Sciences I include the development of skills with regard to the acquisition of 
knowledge on anatomo-physiology of the respiratory, vocal and auditive Systems and cranial nerves. These are 
fundamental contents for the comprehension of phonation mechanism which is essential graduation of the future speech 
therapists. The sequence of the syllabus follow a logical-deductive evolution, being the contents conducted from the 
anatomy to the physiology and to the integration of all the process in order to leading to phonation. The discussion of 
real cases allows the student better understand the theoretical concepts contributing to consolidate what they have 
learned.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Durante a unidade curricular são utilizadas aulas de contacto, centradas na exposição dos conceitos teóricos. Serão 
utilizadas actividades de pesquisa, extra-aula, semanais, a incidir sobre conceitos a serem desenvolvidos 
posteriormente num trabalho de grupo para apresentação em aula. Há também momentos de discussão e recursos a 
casos reais para exemplificação dos conteúdos ministrados.
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Esta Unidade Curricular tem regime de dispensa de exame final, sendo os conhecimentos avaliados através de um 
trabalho de grupo com ponderação de 30% e de um teste escrito com ponderação de 70% para a avaliação final. Para 
obter dispensa de exame final o aluno terá de obter, no mínimo 9,5 valores na avaliação global da unidade curricular.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The course include the theoretical exposition of concepts. Also some autonomous research will be done by student in 
order to develop a team work for presentation in the classes. Are also included methodologies of theoretical discussion 
of real situations contributing for knowledge acquisition. In this course the final assessment is achieved by a work 
performed in group accounting for 30% of the final evaluation and by a test accounting for the remaining 70% of the final 
evaluation. Success in the course is achieve by the student when the total evaluation is equal or higher than 9,5 values. 

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

As metodologias de ensino adotadas com vista ao ensino/aprendizagem da unidade curricular incluem a exposição 
teórica de conceitos, bem como a discussão de casos clinicos reais com vista à compreensão dos conceitos lecionados. 
A realização de testes escritos permite ao estudante avaliar os seus conhecimentos individuais sobre conteúdos 
fundamentais para um futuro terapeuta da fala, enquanto que a realização de um trabalho em grupo permite ao estudante 
aprofundar conhecimentos sobre os conteúdos teóricos lecionado. 

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The teaching methods adopted for teaching / learning of the course include the theoretical exposition of concepts as well 
as the discussion of real clinical cases in order to understand the concepts taught. The realization of written tests allow 
the students to evaluate their individual knowledge on basic contents for a future speech therapist, while conducting a 
group research contribute to increase knowledge about the theoretical concepts taught.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Hixon, TJ; Weismer, G; and Hoit, JD;Preclinical Speech Science: Anatomy, Physiology, Acoustics, Perception, Plural 
Publishing, 1st ed., 2008
Norton, NS;Netter’s Head And Neck Anatomy For Dentistry, Elsevier Saunders, 2nd ed., 2012
Zemlin, WR ;Speech and Hearing Science: Anatomy and Physiology, Allyn and Bacon, 4th ed., 1998

Mapa X - Experiência e Técnicas IV

6.2.1.1. Unidade curricular:

Experiência e Técnicas IV

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

João Miguel Lima Ferreira / 0 horas

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

Sónia Marina Dias de Jesus Lima / 75 horas
Vânia Isabel da Cunha Ribeiro / 75 horas

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

a) Nomear, descrever e selecionar instrumentos e procedimentos de avaliação da motricidade orofacial standard e 
complementares 
b) Elaborar um protocolo de avaliação da Motricidade Orofacial 
c) Planear e realizar a avaliação da Motricidade Orofacial
d) Planear e realizar a avaliação das Funções Estomatognáticas
e) Manusear instrumentos e materiais de avaliação e intervenção
f) Interpretar os dados da avaliação, estabelecendo raciocínio clínico
g) Elaborar um plano terapêutico adequado a um caso de perturbação da Motricidade Orofacial e/ou Deglutição
h) Identificar metodologias e técnicas de intervenção nas perturbações da Motricidade Orofacial e Deglutição
i) Executar técnicas de intervenção no âmbito da Motricidade Orofacial e Deglutição com procedimentos adequados
j) Usar terminologia específica relacionada com a Motricidade Orofacial
k) Identificar abordagens de avaliação e intervenção no estudo de casos com diferentes patologias/diagnósticos clínicos

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

a) To name, describe and select standard assessment instruments and procedures for Oral Motor Skills and Functions
b) To prepare an evaluation protocol of the Oral Motor Skills and Functions
c) To plan and carry out the assessment of the Oral Motor Skills
d) To plan and carry out the assessment of the Stomatognathic Functions
e) To handle tools for assessment and intervention materials
f) To analyze assessment data, establishing clinical reasoning
g) To develop an appropriate treatment plan to a case of Oral Motor Skills and / or Swallowing disorder
h) To identify methodologies and techniques of intervention in Oral Motor Skills and Swallowing disorders
i) To perform intervention techniques within the Oral Motor Skills and Swallowing with appropriate procedures
j) To use specific terminology related to Oral Motor Skills and Functions
k) To identify approaches for the assessment and intervention in case studies with different pathologies / clinical 
diagnoses

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
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1. Avaliação da Motricidade Orofacial e Funções Estomatognáticas:
a.Postura
b.Tipologia facial
c.Cefalometria
d.Musculatura facial extraoral e intraoral: tónus, postura em repouso, praxias 
e.Sensibilidade
f.Respiração
g.Sucção
h.Mastigação
i.Deglutição
j.Fonação
k.Fala
2. Relação das maloclusões com alterações musculares e funcionais
3.Hábitos parafuncionais
4. Instrumentos de avaliação da Motricidade Orofacial e das Funções Estomatognáticas
5.Plano de Intervenção na Motricidade Orofacial e Funções Estomatognáticas
6.Metodologias, técnicas e estratégias de intervenção na Motricidade Orofacial e Funções Estomatognáticas
a.Mioterapia
b.Técnicas de normalização neuromotora
c.Técnicas de normalização da sensibilidade
d.Técnicas de intervenção na alimentação
7. Patologias/diagnósticos clínicos
a.Respiração oral
b.Maloclusão
c.Paralisia facial
d.Disartria 
e.Disfagia-adulto
f.Disfagia-neonatologia
g.Deglutição atípica e adaptada
h.Fenda palatina e lábio leporino

6.2.1.5. Syllabus:

1. Evaluation of the Oral Motor Skills and Stomatognathic Functions:
a. posture
b. facial typology
c. cephalometric measurements
d. Extra oral and intraoral facial muscles: tone, resting posture, praxis
e. sensibility
f. breathing
g. suction
h. mastication
i. swallowing
j. phonation
k. speech
2. Malocclusion and muscle and functional changes
3. Oral habits
4. Assessment instruments for Oral Motor Skills and Stomatognathic Functions
5. Intervention Plan in Oral Motor Skills and Stomatognathic Functions
6. Intervention methodologies, techniques and strategies in Oral Motor Skills and Stomatognathic Functions 
a. myotherapy
b. Neuro-motor Techniques 
c. Sensitivity normalization techniques
d. Feeding intervention techniques
7. Pathologies / clinical diagnoses
a. mouth breathing
b. malocclusion
c. facial paralysis
d. dysarthria
e. Dysphagia in adults
f. Dysphagia in newborn
g. Atypical and adapted swallowing 
h. Cleft palate and cleft lip

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 

curricular.

Experiência e Técnicas (ET) destina-se a desenvolver aptidões técnicas, utilização de materiais, avaliação e intervenção, 
desenvolvimento e aplicação de instrumentos de avaliação e de materiais. Tem uma tipologia prática laboratorial.
Em ET IV, o objetivo geral é desenvolver competências de observação, análise e avaliação na área da Motricidade 
Orofacial e Funções Estomatognáticas, bem como competências de aplicação de metodologias de intervenção.
Pretende-se que os estudantes sejam capazes de demonstrar conhecimentos teóricos integrados com a prática, 
capacidade de observação e discriminação entre características da normalidade e desviantes, utilizar instrumentos de 
avaliação, executar técnicas e métodos de avaliação e intervenção da Motricidade Orofacial, desenvolvendo a 
capacidade de raciocínio clínico.
Assim, a correspondência entre os conteúdos e os objetivos de aprendizagem são: 1 – a-f, j-k | 2 – f, j | 3- a-f, g, j, k | 4 - 
a-d | 5 - g-k | 6 - e-k | 7 - h, i, k.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
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Experience and Techniques (ET) intended to develop technical skills, use of materials, assessment and intervention, 
development and application of assessment tools and materials. It has a laboratory practice type.
In ET IV, the overall goal is to develop observation skills, analysis and evaluation in the area of the Oral Motor Skills and 
Stomatognathic Functions and intervention methodologies.
It intends that students are able to demonstrate theoretical knowledge integrated with practice, observation skills and 
characteristics discrimination between normal and deviant, use assessment tools, techniques and methods perform 
assessment and intervention in the area of the Oral Motor Skills, developing clinical reasoning skills.
Thus is established the correlation between the content and the above learning objectives are: 1 – a-f, j-k | 2 – f, j | 3- a-f, 
g, j, k | 4 - a-d | 5 - g-k | 6 - e-k | 7 - h, i, k.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologias de ensino utilizadas:
I. Prática simulada
II. Método expositivo 
III. Análise documental 
IV. Estudo / discussão de caso

Obtenção de Frequência:
Nota superior a 9,5 na soma total dos produtos de avaliação
Realização de todas as componentes de avaliação 

Cálculo da Classificação Final

Avaliação 
Produtos (80%) 
Elaboração de um protocolo de avaliação do sistema estomatognático, com manual de procedimentos.
Elaboração de um plano de intervenção.
Aplicação prática de técnicas de avaliação e intervenção.
Processos (20%)
Participação e execução de tarefas na aula; assiduidade e pontualidade 

Avaliação em Exame Final
Exame Prático- Aplicação prática de técnicas de avaliação e intervenção

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Teaching methodologies used:
I. Simulated Practice
II. Lecture method
III. Document analysis
IV. Study / case discussion

Eligibility for exams:
Grade higher than 9.5 in the total sum of product evaluation
Performance in all evaluation components

Final Classification

Evaluation
Product (80%)
Development of an evaluation protocol of the stomatognathic system, with a procedures manual.
Development of an action plan.
Practical application of assessment and intervention techniques.
Processes (20%)
Participation and implementation tasks in class; attendance and punctuality

Assessment Final Exam
Exam practice practical-application assessment and intervention techniques

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

As aulas desta unidade curricular assumem a dinâmica de prática laboratorial, onde os estudantes treinam o 
manuseamento dos materiais e a execução de técnicas de avaliação e intervenção da Motricidade Orofacial e funções 
estomatognáticas. O método expositivo é utilizado para consolidação de conhecimentos teóricos adquiridos em 
unidades curriculares anteriores em articulação com a prática. A análise documental é utilizada como suporte para a 
seleção dos instrumentos e metodologias de avaliação e intervenção. É feita discussão de estudos de caso para 
contextualizar a aplicação e adequação das metodologias de intervenção.
Os estudantes, com a orientação do docente, devem progressivamente responder aos objetivos de aprendizagem, 
estabelecendo-se a seguinte correspondência entre metodologias e objetivos de aprendizagem supracitados: I – c, d, e, i 
| II – a, h, i, j, k | III – a, b, f, g, j, k | IV – f, g, j, k.

A avaliação desta unidade curricular compreende processos e produtos. 
Nos processos são avaliadas atitudes reveladas pelos estudantes ao longo da unidade curricular, como por exemplo a 
assiduidade e pontualidade, a capacidade de trabalhar em grupo, participação ativa nas atividades realizadas em aula, 
responsabilidade e autonomia.
Nos produtos, e de acordo com os objetivos de aprendizagem estabelecidos para esta unidade curricular é solicitado 
aos estudantes:
• elaboração de um protocolo de avaliação do sistema estomatognático, com o respetivo manual de procedimentos 
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• elaboração de um plano de intervenção adequado a um caso apresentado
• aplicação prática de técnicas de avaliação e intervenção adequadas a um caso apresentado 

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The lessons of this course assume the dynamics of laboratory practice, where students train the handling of materials 
and execution of evaluation techniques and of the Oral Motor Skills and Stomatognathic functions. The lecture method is 
used for consolidation of theoretical knowledge acquired in previous courses in conjunction with the practice. The 
documentary analysis is used as a support for the selection of tools and methodologies for assessment and intervention. 
Case studies of discussion is made to contextualize the application and appropriateness of intervention methodologies.
The students, with the guidance of the teacher, must progressively respond to learning objectives, establishing the 
following correspondence between the above methodologies and learning objectives: I - c, d, e, i | II - a, h, i, j k | III - a, b, 
f, g, j, k | IR - f, g, j, k

The evaluation of this course comprises processes and products.
In proceedings are assessed attitudes revealed by the students along the course, such as attendance and punctuality, 
ability to work in groups, active participation in activities in class, responsibility and autonomy.
The products, and according to the learning objectives established for this course is required for students:
• preparation of an evaluation protocol of the stomatognathic system, with the respective procedures manual
• development of an appropriate intervention plan to a case presented
• practical application of valuation techniques and appropriate intervention to a case presented

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Corbin-Lewis,K.,Liss,J.,& Sciortino,K. (2004).Clinical anatomy & physiology of the swallow mechanism. Austrália: 
Thomson.
Crary,M., & al. (2003).Introduction to adult swallowing disorders. St. Louis:Butterworth Heinemann,Elsevier Science.
Jacobi,J. (2003).Disfagia, avaliação e tratamento.Rio Janeiro: Revinter.
Kindell, (2006).Feeding and swallowing disorders in dementia. Oxon: Speechmark.
Logeman, J. (1999).Evaluation and treatment of swallowing and dysphagia. London: Singular Pub.Group.
Mcfarland, D. (2008).Anatomia em ortofonia: palavra, voz e deglutição: Loures: Lusodidata.
Murray, J. (1999).Manual of dysphagia assessment in adults. London:Singular Pub.Group.
Murry, T.,& Carrau, R. (2006). Clinical management of swallowing disorders. San Diego:Singular Pub.Group.
Winstock, A. (2006).The practical management of eating & drinking difficulties in children.Oxon:Speechmark.
Zurita, A. (2005).Guía técnica de intervención logopédica en la enfermedad de Parkinson. Madrid: Síntesis.

Mapa X - Intervenção em Terapia da Fala VI

6.2.1.1. Unidade curricular:

Intervenção em Terapia da Fala VI

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Helena Maria de Jesus Germano / 0 horas

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

Ana Cristina Fernandes Ferreira / 33 horas 
Ângela Marina Carvalho de Jesus / 22 horas
Vânia Isabel da Cunha Ribeiro / 33 horas

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

SURDEZ
a) Identificar etiologias, fatores de risco, tipos e graus de surdez
b) Caracterizar comunicação, linguagem, fala e voz na surdez
c) Analisar dados da avaliação
d) Elaborar relatório
e) Definir objetivos de intervenção
f) Elaborar material de intervenção
PERTURBAÇÃO DO ESPECTRO AUTISMO (PEA)
g) Apresentar teoricamente uma metodologia de intervenção para as PEA
h) Formular um plano de intervenção
i) Planear uma atividade com base numa metodologia
j) Elaborar material de intervenção
k) Definir estratégias de intervenção
l) Justificar bibliograficamente as opções tomadas e evidenciar raciocínio clínico
APRAXIA DO DISCURSO
m) Caracterizar Apraxia do discurso e Disartria
n) Fazer diagnóstico diferencial entre Disartria e Apraxia do discurso
o) Analisar tratamento no internamento e em ambulatório
p) Pesquisar sobre avaliação, metodologias e estratégias de intervenção
q) Elaborar plano de intervenção
r) Selecionar tarefas e material de intervenção

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

HEARING IMPAIRMENT (HI)
a) To identify etiologies, risk factors, types and degrees of HI
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b) To characterize communication, language, speech and voice in HI
c) To analyze assessment data
d) To elaborate an assessment report
e) To define intervention goals
f) To create intervention material
AUTISM SPECTRUM DISORDERS (ASD)
g) To present theoretical grounds of an intervention methodology in ASD
h) To formulate an intervention plan
i) To plan an activity based on one methodology
j) To create intervention material
k) To define intervention strategies
l) To justify with literature the decision making and to enhance clinical reasoning
SPEECH APRAXIA
m) To characterize Speech Apraxia and Dysarthria
n) To make differential diagnosis between Dysarthria and Speech Apraxia
o) To analyze the inpatient and outpatient treatment
p) To research assessment and intervention methodologies and strategies
q) To elaborate an intervention plan
r) To select intervention tasks and material

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

SURDEZ
1. Revisão dos conhecimentos teóricos abordados no caso de surdez em ITF III: etiologias, fatores de risco, tipos e 
graus de surdez, características comunicativas e linguísticas na surdez
2. Avaliação: análise dos dados e diagnóstico
3. Relatório de avaliação
4. Intervenção: objetivos e material

PERTURBAÇÃO DO ESPECTRO DO AUTISMO (PEA)
5. Revisão dos conhecimentos abordados no caso 2 de ITF III sobre PEA: Avaliação e diagnóstico
6. Competências comunicativas e características das PEA
7. Planeamento da intervenção nas PEA
8. Metodologias de intervenção nas PEA
9. Estratégias de intervenção nas PEA

APRAXIA DO DISCURSO
10. Patologias neurogénicas adquiridas
11. Apraxia do discurso e Disartria; diagnóstico diferencial
12. Avaliação, metodologias e estratégias de intervenção na Apraxia do discurso
13. Vantagens e desvantagens do tratamento no internamento e no ambulatório. 
14. Plano de intervenção
15. Intervenção: Seleção de tarefas e material

6.2.1.5. Syllabus:

HEARING IMPAIRMENT (HI)
1. Revision of the theoretical knowledge of ISLT III – case of HI: etiologies, risk factors, types and degrees of HI, 
communicative and linguistic characteristics in HI
2. Assessment data analysis and diagnosis
3. Assessment report
4. Intervention goals and material

AUTISM SPECTRUM DISORDERS (ASD)
5. Revision of theoretical knowledge of ISLT III case 2 (ASD): Assessment and diagnosis
6. Communicative competences and characteristics of ASD
7. Intervention planning in ASD
8. Intervention methodologies in ASD
9. Intervention strategies in ASD

SPEECH APRAXIA
10. Acquired Neurogenic Pathologies
11. Speech Apraxia and Dysarthria; differential diagnosis
12. Assessment and intervention methodologies and strategies in Speech Apraxia
13. Advantages and disadvantages of inpatient and outpatient treatment 
14. Intervention plan
15. Intervention: Tasks and material selection

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 

curricular.

Os conteúdos programáticos visam responder ao objetivo geral desta Unidade Curricular (UC): desenvolvimento 
integrado de competências em várias áreas de intervenção em Terapia da Fala. A UC Intervenção em Terapia da Fala 
(ITF) funciona no modelo Case Based Learning e são apresentados aos estudantes 3 casos diferentes. 
Pretende-se que os estudantes, nos 3 casos apresentados, demonstrem: conhecimentos teóricos, interpretação de uma 
anamnese e dos dados da avaliação, estabelecimento de diagnóstico, planeamento da intervenção e construção e/ou 
seleção de material para intervir. 
Em ITF VI, são abordadas as áreas de Surdez, Perturbação do Espectro do Autismo (PEA) e Apraxia do Discurso.
Assim, estabelece-se a correspondência entre os conteúdos e os objetivos de aprendizagem supracitados:1 - a, b | 2 - c | 
3 - d | 4 - e, f | 5 – l | 6– h, l | 7 –h, i| 8 – g, i, j|9 – k |10 - m |11 - m, n | 12 - p | 13 - o | 14 - q | 15 – p, r.
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6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

The syllabus aim to meet the overall objective of this Curricular Unit: the integrated development of skills in many 
intervention fields in Speech Language Therapy. The Curricular Unit of Intervention in Speech Language Therapy (ISLT) 
works upon the model of Case Based Learning where 3 cases with different pathologies are presented to the students.
In the 3 cases presented, students should demonstrate: theoretical knowledge, the ability to interpret an anamnesis and 
assessment data, to define the diagnosis, to plan the intervention and to elaborate and to select the intervention 
materials.
ISLT VI discusses the fields of Hearing Impairment (HI), Autism Spectrum Disorders (ASD) and Speech Apraxia.
Therefore, it is established the following correspondence between syllabus and learning objectives above: 1 - a, b | 2 - c | 
3 - d | 4 - e, f | 5 – l | 6– h, l | 7 –h, i| 8 – g, i, j|9 – k |10 - m |11 - m, n | 12 - p | 13 - o | 14 - q | 15 – p, r.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Método expositivo 
Estudo / discussão de caso
Trabalho de grupo
Resolução de problemas
Pesquisa
Análise documental (artigos, textos, audio-visual)
Discussão temática 
Reflexão em grupo

Avaliação contínua:
Aprovação em cada um dos três casos apresentados e discutidos em aula - processos de aprendizagem (20%) e 
produtos finais (80%)
A não obtenção de uma classificação superior a 9,5 valores num ou mais casos implica a realização de um exame final 
relativo a esse(s) caso(s).
Exame final: Resolução de tantos casos quantos os que não tiveram nota positiva na avaliação contínua - Trabalho 
individual com apresentação escrita (50%) e oral (50%)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Lectures
Case studies
Group work
Problem solving
Research
Documental analysis
Thematic discussion
Group reflection

Continuous Evaluation:
Approval in each case presented and discussed in classes - learning processes (20%) and final products (80%)
Grades below 9.5 values in one or more cases imply performing a final exam on that/those case(s).
Final Exam: Case(s) solving (as many as scored below 9.5 values on continuous evaluation) - individual work with written 
(50%) and oral (50%) presentation

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

As aulas desta unidade curricular assumem a dinâmica de orientação tutorial e compreendem a exposição de 
conteúdos, estudo e discussão dos casos em apreço, pesquisa autónoma dos estudantes e consequente trabalho de 
análise, discussão e reflexão conjuntas em aula, visando a sistematização de conclusões. 
Privilegia-se uma metodologia que propicia a relação teoria/prática, fomentando a prática baseada em evidência, a 
resolução de problemas, o raciocínio crítico/clínico, a análise documental individual e em grupo.
Através destas metodologias, os estudantes, com a orientação do docente, têm que progressivamente responder aos 
objetivos de aprendizagem de cada caso apresentado. Dois dos casos solicitam maioritariamente a realização de 
trabalho em grupo, privilegiando o terceiro caso o trabalho individual, para que a avaliação possa ser equilibrada e 
diferenciadora do potencial de cada estudante.
A avaliação compreende processos e produtos. 
Nos processos são avaliadas atitudes reveladas ao longo da unidade curricular, como por exemplo assiduidade e 
pontualidade, capacidade de trabalhar em grupo, participação ativa nas atividades realizadas em aula, responsabilidade 
e autonomia.
De acordo com os objetivos de aprendizagem estabelecidos, os produtos avaliados são os seguintes:
Caso 1: Relatório de avaliação com recurso à CIF (objetivos de aprendizagem a, b, c, d); Construção de material de 
intervenção adequado ao caso apresentado (objetivos de aprendizagem e, f).
Caso 2: Apresentação teórica de uma metodologia de intervenção nas PEA (objetivo de aprendizagem g); Plano de 
intervenção (objetivo de aprendizagem h); Plano de sessão com justificação das decisões tomadas (objetivos de 
aprendizagem i, j, k, l).
Caso 3: Relatório de diagnóstico (diagnóstico diferencial de outras patologias) e dar parecer fundamentado sobre tipo de 
tratamento (trabalho individual) (objetivos de aprendizagem m, n, o); Plano geral de intervenção: objetivos gerais e 
intermédios, complementado com metodologias e estratégias de intervenção (p, q), Apresentar duas sessões com 
respetivo material (trabalho de grupo) (objetivos de aprendizagem m, n, o e p). 

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

Classes in this curricular unit assume the role of tutorial guidance and are based on lectures, case study and discussion, 
student autonomous research and analysis, group discussion and reflection, aiming the systematization of findings.
Methodologies that provide the combination of theory and practice, stimulating evidence base practice, problem solving, 
critical/clinic reasoning and individual and group documental analysis are privileged.
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Through these methodologies, students, conducted by the teacher, have to progressively respond to the learning 
objectives of each case presented. Two out of the three cases request mostly group work, while the third case is based 
on individual work, enabling the evaluation to be balanced and differentiating of each student potential.
The evaluation includes processes and products. 
The evaluated processes are: attitudes revealed over the curricular unit, such as assiduity and punctuality, the ability to 
work in a team, active participation in the class activities, responsibility and autonomy.
According to the established learning objectives, the products evaluated are: 
Case 1: Assessment report with ICF (learning objectives a, b, c, d); Elaboration of intervention material for the case 
presented (learning objectives e, f).
Case 2: Theoretical presentation of an intervention methodology in ASD (learning objectives g), Intervention plan 
(learning objectives h); Session plan with the decision making theoretically supported (learning objectives i, j, k, l).
Case 3: Diagnosis report (differential diagnosis between other pathologies) and the choice of treatment with theoretical 
support (individual work) (learning objectives m, n, o); General Intervention plan: main goals and intermediate goals, 
intervention methodologies and strategies (learning objectives p, q); Presentation of two sessions with its material 
(group work) (learning objectives o, p, q, r).

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Mirenda, P. & Iacono, T.; Autism Spectrum Disorders and AAC, Paul H. Brookes Publishing, 2009 
Lima, C. ; Perturbações do espectro do autismo: Manual prático de intervenção. Lousã: Lidel, ediçõestécnicas, Lda. 2012 
Van der Meer, L. a J., & Rispoli, M.; Communication interventions involving speech-generating devices for children with 
autism: a review of the literature, Developmental neurorehabilitation, 13(4), 294-306, 2010 
Dodd, B. Differential Diagnosis and Treatment of Children with Speech Disorders. London: Whurr Publishers Ltd.2005
Kuder, S.Teaching students with language and communication disabilities. 2ª Ed. Boston: Pearson Education,2003
Ferreira, L., Befi-Lopes, D., Limongi, S. (2004). Tratado de Fonoaudiologia. São Paulo: Roca 

Mapa X - Experiência e Reflexão VI

6.2.1.1. Unidade curricular:

Experiência e Reflexão VI

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Helena Maria de Jesus Germano / 0 horas

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

Ana Cristina Fernandes Ferreira / 25 horas 
Íris Gomes Bonança /25 horas 

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

A) Conhecer as etapas do brincar e funções nas várias idades.
B) Identificar tipos de jogos/atividades a utilizar com crianças. 
C) Adequar atividades aos objetivos terapêuticos.
D) Aplicar o brincar na relação terapêutica. 
E) Adequar a reação do terapeuta ao imprevisto demonstrando flexibilidade em situações-problema. 
F) Identificar comportamentos caracterizadores do estabelecimento da relação com a família.
G) Saber gerir/adequar as expectativas dos pais 
H) Adequar o momento de receber os pais; formas de receção e locais.
I) Adequar a modalidade de cumprimentos ao utente e família.
J) Identificar diferentes modalidades de cultura, tradição, simbologia, línguas, etnias e valores.
K) Adequar a prática clínica às diferentes modalidades de cultura, tradição, simbologia, línguas, etnias e valores.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

A) Know the stages of play and its functions in various ages.
B) Identify types of games / activities to use with children.
C) Adapt activities to the therapeutic goals.
D) Apply the playing in the therapeutic relationship.
E) Adjust reactions to unexpected situations, demonstrating flexibility on dealing with problematic situations.
F) Identify behaviors revealing the establishment of a relationship with the family.
G) How to manage / adjust parental expectations
H) Adjust the timing to receive the parents; modalities of reception and settings.
I) Adequate the greetings to the client and family.
J) Identify different cultures, traditions, symbols, languages, ethnic groups, and values.
K) Adapt clinical practice to different forms of culture, tradition, symbols, languages, ethnic groups, and values.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

A) Brincar 
A.1) As etapas do brincar e os diferentes tipos de jogos e atividades
A.2) O brincar na construção da relação terapêutica, na facilitação da comunicação e como meio de atingir objetivos 
terapêuticos
A.3) Reação ao imprevisto: flexibilidade em situações-problema

B) Atendimento em Terapia da Fala
B.1) Relação com a família, gestão das expectativas dos pais 
B.2) Pais presentes e ausentes na sessão: modalidades relacionais, visão do terapeuta da fala, visão da criança e visão 
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dos pais
B.3) Sala de espera: diferentes formas e locais de receber a criança e/ou os pais
B.4) Os cumprimentos ao utente e à família

C) Multiculturalidade
C.1) Cultura, Tradições, Simbologia, Línguas, Etnias, Valores

6.2.1.5. Syllabus:

A) Play
A.1) Stages of play and the different kinds of games and activities
A.2) The play in the construction of the therapeutic relationship, in facilitating communication and as a means of 
achieving therapeutic goals
A.3) Reaction to the unexpected: flexibility in problematic situations

B) Service in Speech Therapy
B.1) Relationship with family, management of parental expectations 
B.2) present and absent parents in the session: relational modalities, perspectives of the speech therapist, the child and 
the parents 
B.3) Waiting room: behavioral modalities and settings to receive the child and / or parents
B.4) Greetings to the patient and family 

C) Multiculturalism
C.1) Culture, traditions, symbology, languages, ethnic groups, values

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 

curricular.

Os conteúdos programáticos visam responder aos objetivos gerais desta UC: Promover competências comunicativas e 
atitudinais implicadas na relação terapêutica com crianças e seus acompanhantes; Desenvolver conhecimentos, 
práticas e atitudes conducentes ao correto estabelecimento de uma relação terapêutica, usando meios facilitadores da 
mesma, respeitando diferentes personalidades e culturas e demonstrando uma atitude adequada às diferentes 
modalidades relacionais. Os estudantes debatem conceitos, simulam e analisam experiências de relacionamento com 
crianças e com pais; identificam comportamentos favorecedores da relação com crianças e com as famílias; treinam a 
gestão das expectativas das famílias. Estimula-se a capacidade reflexiva sobre as experiências realizadas e a sua 
implicação no trabalho pessoal a desenvolver. 
Correspondência entre os conteúdos e os objetivos de aprendizagem: A.1 - A | A.2 – B, C | A.3 - D, E | B.1 – F | B.2 – G| 
B.3 –H | B.4 – I | C.1- J, K

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

Syllabus contents are intended to respond to the overall objective of this course: promotion of communicative and 
attitudinal competencies involved in the therapeutic relationship with children and its related persons; to develop 
knowledge, practices and attitudes leading to the establishment of a therapeutic relationship, by applying facilitation 
techniques, respecting different personalities and cultures and demonstrating good attitudinal competencies.
Students discuss concepts, simulate and analyze relationship experiences with children and parents; identify behaviors 
that promote the relationship with children and families; train the management of family expectations. It is encouraged 
the reflection on experienced situations and students involvement in their personal development.
Thus it is established the correlation between the syllabus and the foregoing learning objectives: A.1 - A | A.2 – B, C | A.3 
- D, E | B.1 – F | B.2 – G| B.3 –H | B.4 – I | C.1- J, K

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Método expositivo
Discussão temática - tertúlia
Demonstração 
Manuseamento de instrumentos
Prática simulada - role-play
Trabalho de grupo
Reflexão em grupo
Resolução de problemas
Análise documental (artigos, textos, imagem, audiovisual)
Ensino mediado por pares
Observação de modelos

Obtenção de frequência: 
Apresentação dos produtos solicitados
Frequência das aulas – presença obrigatória.

Avaliação contínua
Trabalhos em grupo 40%
Trabalho Individual 50%
Avaliação dos processos de aprendizagem 10%

Exame final
Trabalho 70%, Defesa oral do trabalho 30%

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Lecture
Thematic discussion 
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Demonstration
Handling materials
Simulated practice - role-play
Group work
Group reflection
Problem solving
Document analysis (articles, text, image, audio-visual)
Peer teaching
Model observation

Pass Standard
Continuous assessment: The final rating of the course is obtained according to the sum of the marks obtained in 
assessment products: a group work (40%); an individual work (40%); learning process (10%)
Final exam: The final rating is obtained according to the following: written paper (70%) + oral presentation and defense 
(30%).

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

As aulas de Experiência e Reflexão VI assumem a dinâmica de orientação tutorial e compreendem: exposição de 
conteúdos; tertúlia de debate dos conteúdos estudados; criação, por grupos de alunos, de situações relacionais com 
crianças e famílias a representar em role-play; demonstração pelos docentes, em prática simulada, dos procedimentos 
terapêuticos implicados em todos os pontos do programa. Pretende-se fazer uma reflexão conjunta e avaliação 
individual das situações vivenciadas, visando a sistematização de conclusões; trabalho de análise e reflexão pessoal 
sobre a vivência e competências implicadas, já desenvolvidas ou a desenvolver.
Privilegia-se uma metodologia que propicia a relação teoria/prática, fomentando a prática baseada em evidência, o 
raciocínio crítico e a autoanálise.
Na avaliação é pedido aos estudantes uma pesquisa sobre as etapas do desenvolvimento do brincar nas crianças e a 
importância do brincar na relação terapêutica (objetivos A, B, C, D); análise, resumo e apresentação de artigos sobre 
diferentes modalidades relacionais e diferentes modalidades de cultura, tradição, simbologia, línguas, etnias e valores 
(objetivos E, F, G, H, I, J); identificação dos procedimentos corretos e dos procedimentos que carecem de melhoria, 
fundamentando com as recomendações teóricas (objetivos D, E, F, G, H, I, J, K); proposta de procedimentos corretos 
para aqueles que foram identificados como carecendo de melhoria (objetivos D, E, F, G, H, I, J, K). 

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The Experience and Reflection classes include: lectures; thematic discussion; conception and simulation, by groups of 
students, of relational situations with children and families; demonstration by teachers, in simulated practice, of 
therapeutic procedures related to the syllabus contents. 
Students are engaged in joint discussion and personal reflection of experienced situations, aiming to systematize 
conclusions. They analyze and reflect on their own experience and skills involved, and make an appraisal on which are 
already developed or have to be developed. It is privileged a methodology that provides the theory - practice relationship, 
fostering evidence-based practice, critical thinking, self-analysis and the identification of personal and professional 
development needs. It is privileged a methodology that provides the theory - practice relationship, fostering evidence-
based practice, critical thinking and self-analysis.
Through these methodologies, the students, with the guidance of the teacher, progressively respond to the learning 
objectives of each presented situation.
According to the established learning objectives and situations experienced in the classroom, products for evaluation 
are the following: 
a research on the stages of development of the play in children and the importance of play in the therapeutic relationship 
(objectives A, B, C, D); an analysis, summary and presentation of articles on different relational modalities and different 
types of culture, tradition, symbols, languages, ethnic groups and values (goals E, F, G, H, I, J); the identification of the 
correct procedures and procedures that need to be improved, with recommendations justified by theory (goals, E, F, G, 
H, I, J, K); a proposal for correct procedures which have been identified as requiring improvement (objective D, E, F, G, H, 
I, J, K).

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Bowen, C. (2009). Multiculturalism in communication sciences and disorders. Acquiring knowledge in speech, language 
and hearing, V.11, nº 1 http://www.speech-language-therapy.com/pdf/acq/webwords32.pdf
Döpke, S. (2006). Understanding Bilingualism and Language Disorder. 
http://www.bilingualoptions.com.au/consTXTDelay.pdf
Ferland, F. (2006). O desenvolvimento da criança no dia-a-dia:do berço à escola primária. Lisboa: Climepsi
Glogowska, M. (2005). Speech and language therapy – Issues in professional practice. London: Whurr. Cap. 3
Gray, P. (2008). The value of play I: the definition of play provides clues to its purposes. 
www.psychologytoday.com/print/2409
Kidsource (s.d.) Activities to help your child learn about language 
http://www.kidsource.com/kidsource/content4/growth.chart/page2.html
Papalia, D., Olds, S. W., & Feldman, R. D. (2001). O Mundo da Criança. McGraw Hill.
Roseberry-McKibbin, C. (2007). Language disorders in children: a multicultural and case perspective. Boston: Pearson

Mapa X - Ciências da Fala e da Linguagem III

6.2.1.1. Unidade curricular:

Ciências da Fala e da Linguagem III

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Dina Paula Jorge Caetano Alves / 25 horas
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6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

--

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

No final a unidade curricular, o estudante é capaz de: 
a. discutir a especificidade da linguagem humana;
b. definir e distinguir o(s) conceito(s) fala, língua e gramática;
c. explicar e identificar os tipos de variação linguística;
d. discutir o conceito de língua padrão e o seu papel na normalização linguística;
e. definir e distinguir conceitos gramaticais básicos de Morfologia, Sintaxe, Semântica e Pragmática, como categorias, 
classes e subclasses de palavras, funções gramaticais dos principais constituintes da frase, tipos de frases, tipologia de 
orações, sentido e referência, aspeto …;
f. aplicar esses conceitos na análise de dados do português;
g. demonstrar as classificações propostas através de propriedades formais, objetivamente identificáveis, de natureza 
morfológica, distribucional, sintática ou semântica.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

At the end of the curricular unit, the student has to be able to: 
a. discuss the specificity of human language;
b. define and distinguish the concept (s) speech, language and grammar;
c. explain and identify types of linguistic variation;
d. discuss the concept of standard language and its role in linguistic standardization;
e. define and distinguish basic grammatical concepts of Morphology, Syntax, Semantics and Pragmatics, such as 
categories, classes and subclasses of words, grammatical functions of the main constituents of the sentence, types of 
sentences , type of complex sentences, sense and reference , aspect ... ;
f . apply these concepts to the analysis of Portuguese data;
g. demonstrate the classifications proposed through formal morphological, distributional , syntactic or semantic 
properties, objectively identifiable.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1. LÍNGUA: natureza, origem e uso
1.1. Língua e gramática
1.2. Variação linguística 
1.3. Gramática e norma
1.4. As componentes da linguagem: fonologia, morfologia, léxico, sintaxe, semântica e pragmática
2. MORFOLOGIA
2.1. Classes de palavras 
2.2. Processos de formação de palavras 
2.3. Morfologia flexional e derivacional
3. SINTAXE
3.1. Categorias sintáticas e funções sintáticas
3.2. Análise em constituintes e relações estruturais
3.3. Tipologia de verbos 
3.4. Classificação de orações
3.5. Concordância
4. SEMÂNTICA
4.1. Semântica lexical
4.1.1. Homonímia, hiperonímia, antonímia e polissemia
4.1.2. Relações associativas, campos semânticos e famílias de palavras
4.2. Semântica frásica
4.2.1. Sentido e referência
4.2.2. Quantificação nominal
4.2.3. Dependência e independência referencial
4.2.4. Tempo, Aspeto e Modalidade
5. PRAGMÁTICA
5.1. Contexto linguístico e situacional
5.3. Deixis
5.4. Atos de fala
5.5. Pressuposições

6.2.1.5. Syllabus:

1. LANGUAGE: nature, origin and use
1.1. Language and grammar
1.2. Language variation
1.3. Grammar and standard variety
1.4. The components of language: Phonology, Morphology, Lexicon, Syntax, Semantics and Pragmatics
2. MORPHOLOGY
2.1. Word classes
2.2. Word formation processes
2.3. Inflectional and derivational morphology
3. SYNTAX
3.1. Syntactic categories and syntactic functions
3.2. Constituents and structural relations
3.3. Typology of verbs
3.4. Sentence types
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3.5. Agreement
4. Semantics
4.1. Lexical semantics
4.1.1. Homonymy, hyperonymy, antonymy and polysemy
4.1.2. Associative relations, semantic fields and word families
4.2. Compositional semantics
4.2.1. Sense and reference
4.2.2. Nominal quantification
4.2.3 . Referential (in)dependence
4.2.4 . Time, Aspect and Modality
5. PRAGMATIC
5.1. Linguistic and situational context
5.3. Deixis
5.4. Speech acts
5.5. Presuppositions

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 

curricular.

Os conteúdos programáticos da UC visam contribuir para a compreensão de aspetos da natureza e uso da linguagem, 
bem como do funcionamento e organização da faculdade da linguagem, em particular das componentes de Morfologia, 
Sintaxe, Semântica e Pragmática, aplicados ao estudo do português, de forma a fundamentar a identificação, definição, 
diagnóstico e intervenção em perturbações da linguagem oral e escrita da criança e adultos.
Assim, pretende-se que os estudantes demonstrem conhecimentos teóricos e capacidade de compreensão e análise de 
situações concretas.
A correspondência estabelecida entre os conteúdos e os objetivos de aprendizagem supracitados é traduzida da 
seguinte forma: 1-a,b,c,d,g; 2-e,f,g; 3- e,f,g; 4-e,f,g; 5-e,f,g.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

The contents of theoretical curricular units aim at contributing to the understanding of aspects of nature and use of 
language, as well as the organization of language faculty, in particular Morphology, Syntax, Semantics and Pragmatics 
components, applied to the study of Portuguese, in order to support the identification, definition, diagnosis and 
intervention in oral and writing language disorders in children and adults. It is intended that students demonstrate 
theoretical knowledge and abilities of comprehension, application and analysis of concrete situations. The 
correspondence between the syllabus and the learning outcomes is as follows: 1-a,b,c,d,g; 2-e,f,g; 3- e,f,g; 4-e,f,g; 5-e,f,g.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

ENSINO:
Método expositivo
Trabalho de grupo
Trabalho autónomo
Análise documental (artigos, videos)
Recursos: vídeos, slides de suporte às exposições em aula, plataforma Moodle
AVALIAÇÃO:
Teste escrito (individual) [80%]
Exercícios (individuais) em aula e fora da aula [20% = 10% x 2]

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

TEACHING:
Lectures 
Group work 
Group reflection
Autonomous work
Document analysis (papers, videos) 
Resources: videos, slides to support lectures, Moodle 
ASSESSMENT: 
Written test (individual) [80%] 
In-class and off-class exercises [20%=10%x2]

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

Na estrutura do curso, os conteúdos programáticos das UC teóricas são complementarmente desenvolvidos e aplicados 
na dimensão prática e de tarefas profissionais do curso (UC de Experiência e Técnicas, e Intervenção em Terapia da Fala 
e estágios). 
O método expositivo introduz os conteúdos relevantes para a compreensão de aspetos da natureza e uso da linguagem, 
bem como do funcionamento e organização da faculdade da linguagem, em particular das componentes de Morfologia, 
Sintaxe, Semântica e Pragmática aplicados ao estudo do português, e, através da reflexão e trabalho em grupo, 
levantam-se questões de forma a suportar uma prática baseada na evidência na futura prática em Terapia da Fala
Na plataforma Moodle, são disponibilizados, para cada sessão, recursos requeridos (bibliografia, vídeos), estando 
identificadas as leituras fundamentais e complementares, e atividades de consolidação do conhecimento a realizar nas 
25 horas de estudo autónomo.
A avaliação faz-se por um teste escrito presencial final (individual) de verificação do conhecimento, compreensão e 
aplicação dos conceitos, e exercícios de aplicação de conhecimento (individual) no curso do funcionamento da UC para 
monitorizar a consolidação dos conhecimentos.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
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In the curriculum programme, the syllabus of theoretical curricular units are additionally developed and applied in the 
practical and professional tasks dimensions of the programme (UC Experiência e Técnicas, and Intervenção em Terapia 
da Fala and clinical placements). Lectures introduce relevant contents for understanding aspects of nature and use of 
language, as well as the organization of language faculty, in particular Morphology, Syntax, Semantics and Pragmatics 
components, applied to the study of Portuguese, and through reflection and group work, questions arise as means to 
support an evidence-based practice in future Speech Therapy practice. In Moodle, required resources for each class 
(literature, videos) are displayed, namely fundamental and complementary readings, and consolidation activities to be 
completed in the 25 hours devoted to self-study.
Assessment takes the form of a presence final written test (individual) for verification of knowledge, understanding and 
application of concepts, and an argumentative synthesis (in pairs), arising from the in-class discussion on arguments 
raised by the different explanatory theories of acquisition language for specific topics.
Assessment takes the form of a presence final written test (individual) for verification of knowledge, understanding and 
application of concepts, and practical exercises (individual), for students to monitor their progress in learning.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Correia, M. & Lemos, L.S. (2005) Inovação lexical em português. Lisboa: Colibri/Associação de Professores de 
Português.
Costa, A., & Costa, J. (2001) O que é um advérbio? Lisboa: Colibri/Associação de Professores de Português.
Duarte, I. (2000) Língua Portuguesa: Instrumentos de Análise. Lisboa: Universidade Aberta.
Duarte, I. (2001). Língua Portuguesa: Instrumentos de Análise. Lisboa: Universidade Aberta.
Faria, I.H. et al (1996) Introdução à Linguística Geral e Portuguesa. Lisboa: Caminho. 
Gonçalves, A., & Costa, T. (2002) (Auxiliar a) Compreender os verbos auxiliares. Lisboa: Colibri/Associação de 
Professores de Português.
Mateus, M.H.M., & Cardeira, E. (2007). O essencial sobre Norma e Variação. Lisboa: Caminho.
Mateus, M. H. M. & Villalva, A. (2006). O essencial sobre Linguística. Lisboa: Caminho.

Mapa X - Metodologias de Investigação III

6.2.1.1. Unidade curricular:

Metodologias de Investigação III

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Célia Cristina Casaca Soares/ 0h

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

Maria da Conceição do Espírito Santo Toscano Batista/ 75h letivas
Annelyse dos Santos Lira Soares Pereira/ 45h letivas

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Compreender conceitos de Estatística Descritiva e Inferencial e articulá-los com problemas de investigação específicos.
Aplicar metodologias da Estatística Descritiva e Inferencial ao estudo de populações a partir de dados amostrais.
Desenvolver competências informáticas relacionadas com o tratamento e a análise de dados quantitativos com o 
recurso ao software SPSS.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

At the end of this course students are expect to:
Understand descriptive and inferential statistics concepts and to articulate them with specific research problems; 
Apply descriptive and inferential statistics methodologies to the study of populations from sample data;
Develop skills related to the treatment and analysis of quantitative data with IBM SPSS software.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

Variáveis, populações e amostras
Estatística Descritiva
Medidas de tendência central, dispersão, assimetria e achatamento
Introdução ao SPSS: Construção de bases de dados e análise exploratória
Inferência Estatística
Distribuições teóricas 
Teoria da Estimação 
Teoria da Decisão
Comparação de Contagens e Proporções: 
Testes Binomial e do Qui-Quadrado 
Testes Paramétricos para comparar amostras independentes:
Condições de aplicação: Kolmogorov-Smirnov e Shapiro-Wilk, Levene
Testes t-Student para uma e duas médias populacionais
Análise de Variância a um fator e comparação múltipla de médias 
Testes Não-Paramétricos para comparar amostras independentes
Teste de Wilcoxon para uma mediana populacional
Teste de Wilcoxon-Mann-Whitney
Anova em ordens de Kruskal-Wallis
Testes Paramétricos e Não-Paramétricos para comparar amostras emparelhadas:
Teste t-Student
Teste de Wilcoxon
Medidas de Associação e Correlação 
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Coeficientes V de Cramer e Phi
Coeficientes de Correlação de Spearman e Pearson

6.2.1.5. Syllabus:

- Variables, populations and samples
- Descriptive statistics
- Introduction to IBM SPSS
Creation of data bases and exploratory data analysis
- Inferential Statistics
Theoretical distributions: normal, chi-square, t-student and binomial
Estimation theory: point estimation and interval estimation
Decision theory: Hypotheses testing, Type I and II errors, statistical power 
Counts and proportions comparisons:
Binomial and chi-square tests
Parametric tests for comparing independent samples:
Assumptions: Kolmogorov-Smirnov and Shapiro-Wilk, Levene 
t-Student tests for one and two population means
One-Way analysis of variance and post hoc tests 
Nonparametric tests for comparing independent samples:
Wilcoxon test for one population median
Wilcoxon-Mann-Whitney test
Kruskal-Wallis Rank Sum Test
Parametric and Nonparametric tests for comparing paired samples:
t-Student and Wilcoxon tests
Association and correlation measures:
Cramer’s V and Phi coefficients
Spearman and Pearson coefficients

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 

curricular.

Nesta unidade curricular (UC) espera-se que o estudante desenvolva conhecimentos e competências teórico-práticas 
que permitam compreender e aplicar conceitos da Estatística na resolução de problemas de investigação em Terapia da 
Fala e saúde. Sendo a primeira abordagem da disciplina neste curso de licenciatura, os conteúdos programáticos 
acentuam uma dimensão teórica inicial que sustenta todo o processo de análise estatística, nomeadamente através do 
estudo das variáveis, populações e amostras, distribuições teóricas e das teorias da estimação e decisão. 
Posteriormente, apresenta-se um primeiro bloco de testes estatísticos que permitem analisar problemas de investigação 
concretos, complementado com a utilização do software IBM SPSS. 
Deste modo, a natureza teórica e prática da UC favorece a compreensão de conceitos estatísticos, aplicados a problema 
de investigação específicos, bem como o desenvolvimento de competências informáticas aplicadas à análise 
quantitativa de dados.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

In this course students are expected to develop theoretical knowledge and practical skills allowing them to understand 
and apply statistics concepts to speech and language therapy research problems. Since this is the first approach to 
statistics in this degree program, the course begins by emphasizing theoretical concepts that will be the basis for any 
process of statistical analysis, namely variables, populations and samples, theoretical distributions, estimation and 
decision theories. Subsequently, a group of statistical tests is presented. The study of these statistical tests, which is 
complemented with the use of IBM SPSS software, allows for the analysis of specific research problems.
The theoretical and practical nature of this course thus gives students the possibility to: understand statistics concepts 
applied to research problems they have to deal with; and develop skills related to the use of IBM SPSS tools on treatment 
and analysis of quantitative data. 

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

As metodologias utilizadas nesta UC são o método expositivo por parte dos docentes, debate em grande grupo e 
resolução de casos práticos em pequenos grupos.
Os casos práticos são resolvidos utilizando o software IBM SPSS, com a mobilização dos conteúdos teóricos 
subjacentes ao processo de análise. As primeiras aplicações são projetadas em direto, para um melhor 
acompanhamento dos estudantes.
A avaliação tem regime de dispensa de exame final. Para tal, o estudante tem de obter uma classificação mínima de 9,5 
valores nas avaliações sumativas que decorrem ao longo do período letivo. Os instrumentos de avaliação utilizados são:
a) Caso prático em grupo, com ponderação de 0,4 na classificação final; 
b) Prova escrita individual, com ponderação de 0,6 na classificação final;
c) A obtenção de frequência exige a presença obrigatória em 80% das aulas.
A avaliação em exame final (época normal ou recurso) é realizada através de uma prova escrita, que representa 100% da 
nota final. 

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Various teaching methodologies are used in this course, namely expository method by teachers, large group discussion 
about theoretical concepts and resolution of practical cases in small groups. The practical cases are solved in class with 
the aid of IBM SPSS software and by taking into account the theoretical contents. The solutions to the first practical 
cases are projected on screen as students try to solve them, so that they may follow more easily.
In this course students are exempt from sitting a final exam if they get a minimum grade of 9.5 on the summative 
evaluations taking place during the module. Assessment instruments are:
a) Assignment of a quantitative practical case to be solved in small group – weight: 0,4;
b) Individual written test – weight: 0,6.
Students must attend at least 80% of classes. 
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If students fail in this evaluation, or if they miss it, they have the chance to take a written test in both periods of final 
exams. 

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

As metodologias de ensino utilizadas encontram-se articuladas com os objetivos de aprendizagem esperados para esta 
UC do seguinte modo:
. Compreender conceitos de Estatística Descritiva e Inferencial e articulá-los com problemas de investigação específicos 
- método expositivo por parte do docente e debate em grande grupo;
. Aplicar metodologias de Estatística Descritiva e Inferencial ao estudo de populações a partir de dados amostrais - 
resolução de problemas estatísticos aplicados à investigação a partir de casos práticos realizados em pequenos grupos 
e discussão crítica de resultados, com orientação do docente;
. Desenvolver competências informáticas relacionadas com o tratamento e a análise de dados quantitativos com o 
recurso ao software IBM SPSS - aplicação da ferramenta IBM SPSS na resolução de casos práticos em pequenos 
grupos, a partir de problemas aplicados à investigação em Terapia da Fala e na saúde, com a orientação do docente.
Deste modo, são utilizadas metodologias de ensino teórico-práticas que promovem a aquisição de conceitos teóricos, 
bem como a sua aplicação a problemas concretos de investigação que impliquem uma abordagem de análise de dados 
quantitativos com o recurso ao software IBM SPSS. 

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The teaching methodologies are articulated with the expected learning goals of this course in the following ways:
. To understand descriptive and inferential statistics concepts and to articulate them with specific research problems - 
expository method and large group discussion;
. To apply descriptive and inferential statistics methodologies to the study of populations from sample data - resolution 
of practical cases applied to concrete research problems in small groups with supervision of teachers;
. To develop skills related to the treatment and analysis of quantitative data with IBM SPSS software - use of IBM SPSS 
software tools in the resolution of practical cases applied to concrete research problems in Speech and Language 
Therapy in small groups and with supervision of teachers.
Various theoretical and practical methodologies are thus used in order to promote students' acquisition of theoretical 
concepts as well as their application to specific research problems involving quantitative data analysis with IBM SPSS 
software.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Daniel, W. W. (1999). Biostatistics: A Foundation for Analysis in the Health Sciences. John Wiley & Sons, Inc.
Field, A. (2009). Discovering statistics using SPSS. Sussex: Sage Publications.
Gouveia de Oliveira, A. (2009). Bioestatística, epidemiologia e investigação: teoria e aplicações. Lisboa: Lidel.
Maroco, J. (2011). Análise estatística com utilização do SPSS Statistics. Lisboa: Report Number.
Peck, R., Olsen, C. & Devore, J. (2008). Introduction to statistics and data analysis. Belmont: Thomson.
Pereira, A. (2008). Guia prático de utilização do SPSS: análise de dados para ciências sociais e psicologia. Lisboa: 
Edições Sílabo.

Mapa X - Intervenção em Terapia da Fala VII

6.2.1.1. Unidade curricular:

Intervenção em Terapia da Fala VII

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Helena Maria de Jesus Germano / 0 horas

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

João Miguel Lima Ferreira / 22 horas 
Telma Andreia da Costa Pereira / 33 horas
Inês Tello Rato Milheiras Rodrigues / 33 horas

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

COMUNICAÇÃO AUMENTATIVA ALTERNATIVA (CAA)
a) Identificar objetivos, tipos, destinatários e áreas a avaliar na CAA
b) Descrever Comunicação Baseada em Atividades
c) Identificar instrumentos de avaliação da CAA
d) Identificar características e necessidades de comunicação de um indivíduo
e) Selecionar o sistema de CAA adequado ao sujeito
DISARTRIA
f) Descrever perturbação da fala
g) Selecionar instrumentos de avaliação das perturbações motoras da fala
h) Analisar os dados da avaliação
i) Fazer diagnóstico diferencial
j) Descrever consequências das perturbações da comunicação
k) Planear a intervenção
PERTURBAÇÕES DA LINGUAGEM ESCRITA (PLE)
l) Identificar causas de PLE
m) Definir dislexia, disortografia e PEL
n) Nomear áreas, métodos de avaliação e critérios de diagnóstico de PLE
o) Planear a avaliação nas PLE
p) Analisar dados de avaliação
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q) Fazer diagnóstico diferencial
r) Descrever métodos de intervenção nas PLE
s) Definir objetivos e material de intervenção

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

AUGMENTATIVE AND ALTERNATIVE COMMUNICATION (AAC)
a) To identify objectives, types, target population and assessment areas in AAC
b) To describe Activity Based Communication
c) To identify assessment instruments in AAC
d) To identify communication characteristics and needs of a person
e) To select an AAC system adapted to the case
DYSARTHRIA
f) To describe speeh disorder
g) To select assessment instruments for motor speech disorders
h) To analyze the assessment data
i) To make the differential diagnosis
j) To describe the consequences of communication disorders
k) To plan the intervention
WRITTEN LANGUAGE DISORDERS
l) To identify causes of written language disorders
m)To define dyslexia, disortography and SLI
n) To name assessment areas, methods and SLI diagnosis criteria
o) To plan the assessment in SLI
p) To analyze the assessment data
q) To make the differential diagnosis
r) To describe the intervention methods in SLI
s) To define intervention goals and material

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

COMUNICAÇÃO AUMENTATIVA ALTERNATIVA (CAA)
1. CAA
2. Modelos de Avaliação em CAA
3. Metodologias de Intervenção em CAA
4. Intervenção Centrada em Atividades

DISARTRIA
5. Definição de disartria
6. Avaliação dos diferentes quadros de disartria e a sua relação com a lesão neurológica de base
7. Componentes de fala/comunicação afetadas em cada tipo de disartria
8. Diagnóstico diferencial entre disartria e outras alterações adquiridas da comunicação
9. Comportamento comunicativo das pessoas com disartria
10. Impacto psicossocial da disartria
11. Metodologias de intervenção na disartria

PERTURBAÇÕES DA LINGUAGEM ESCRITA
12. Relação entre linguagem oral e escrita
13. Causas de dificuldades de leitura e escrita
14. Definição, distinção e diagnóstico diferencial de e entre Dislexia, Disortografia e Perturbação Específica da 
Linguagem 
15. Áreas e métodos de avaliação da linguagem escrita
16. Planos e métodos de intervenção nas dificuldades de leitura e escrita

6.2.1.5. Syllabus:

AUGMENTATIVE AND ALTERNATIVE COMMUNICATION (AAC)
1. CAA
2. Assessment Models in ACC
3. Intervention Methodologies in AAC
4. Activity Based Intervention

DYSARTHRIA
5. Definition of dysarthria
6. Assessment of the different clinical cases of dysarthria and the related neurological lesion
7. Speech/communication components affected in each type of dysarthria
8. Differential diagnosis between dysarthria and other acquired communication disorders
9. Communicative behavior of people with dysarthria
10. Psychosocial impact of dysarthria
11. Intervention Methodologies in dysarthria

WRITTEN LANGUAGE DISORDERS
12. Relationship between oral and written language
13. Causes of reading and writing difficulties
14. Definition, distinction and differential diagnosis between Dyslexia, Disortography and SLI 
15. Assessment areas and methods in written language
16. Intervention plans and methods in reading and writing difficulties
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6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 

curricular.

Os conteúdos programáticos visam responder ao objetivo geral desta Unidade Curricular (UC): desenvolvimento 
integrado de competências em várias áreas de intervenção em Terapia da Fala. A UC Intervenção em Terapia da Fala 
(ITF) funciona no modelo Case Based Learning e são apresentados aos estudantes 3 casos diferentes. 
Pretende-se que os estudantes, nos 3 casos apresentados, demonstrem: conhecimentos teóricos, interpretação de uma 
anamnese e dos dados da avaliação, estabelecimento de diagnóstico, planeamento da intervenção e construção e/ou 
seleção de material para intervir. 
Em ITF VII, são abordadas as áreas de Comunicação Aumentativa Alternativa (CAA), Disartria e Perturbações da 
Linguagem Escrita.
Assim, estabelece-se a correspondência entre os conteúdos e os objetivos de aprendizagem supracitados: 1 - a, c | 2 – c, 
d | 3 – b, e | 4 - b, e | 5 - f | 6 – g ,h | 7 –f | 8 – i | 9 – j | 10 – j | 11 – k | 12 – l, n, p | 13 – l | 14 – l, m, q |15 – n, o, p | 16 – r, s|.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

The syllabus aim to meet the overall objective of this Curricular Unit: the integrated development of skills in many 
intervention fields in Speech Language Therapy. The Curricular Unit of Intervention in Speech Language Therapy (ISLT) 
works upon the model of Case Based Learning where 3 cases with different pathologies are presented to the students.
In the 3 cases presented, students should demonstrate: theoretical knowledge, the ability to interpret an anamnesis and 
assessment data, to define the diagnosis, to plan the intervention and to elaborate and to select the intervention 
materials.
ISLTVII discusses the fields of Augmentative and Alternative Communication (AAC), Dysarthria and Written Language 
Disorders. Therefore, it is established the following correspondence between syllabus and learning objectives above: 1 - 
a, c | 2 – c, d | 3 – b, e | 4 - b, e | 5 - f | 6 – g ,h | 7 –f | 8 – i | 9 – j | 10 – j | 11 – k | 12 – l, n, p | 13 – l | 14 – l, m, q |15 – n, o, p | 
16 – r, s|.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Método expositivo 
Estudo / discussão de caso
Trabalho de grupo
Resolução de problemas
Pesquisa
Análise documental (artigos, textos, audio-visual)
Discussão temática 
Reflexão em grupo

Avaliação contínua:
Aprovação em cada um dos três casos apresentados e discutidos em aula - processos de aprendizagem (20%) e 
produtos finais (80%)
A não obtenção de uma classificação superior a 9,5 valores num ou mais casos implica a realização de um exame final 
relativo a esse(s) caso(s).
Exame final: Resolução de tantos casos quantos os que não tiveram nota positiva na avaliação contínua - Trabalho 
individual com apresentação escrita (50%) e oral (50%)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Lectures
Case studies
Group work
Problem solving
Research
Documental analysis
Thematic discussion
Group reflection

Continuous Evaluation:
Approval in each case presented and discussed in classes - learning processes (20%) and final products (80%)
Grades below 9.5 values in one or more cases imply performing a final exam on that/those case(s).
Final Exam: Case(s) solving (as many as scored below 9.5 values on continuous evaluation) - individual work with written 
(50%) and oral (50%) presentation

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

As aulas desta unidade curricular assumem a dinâmica de orientação tutorial e compreendem a exposição de 
conteúdos, estudo e discussão dos casos em apreço, pesquisa autónoma dos estudantes e consequente trabalho de 
análise, discussão e reflexão conjuntas em aula, visando a sistematização de conclusões. 
Privilegia-se uma metodologia que propicia a relação teoria/prática, fomentando a prática baseada em evidência, a 
resolução de problemas, o raciocínio crítico/clínico, a análise documental individual e em grupo.
Através destas metodologias, os estudantes, com a orientação do docente, têm que progressivamente responder aos 
objetivos de aprendizagem de cada caso apresentado. Dois dos casos solicitam maioritariamente a realização de 
trabalho em grupo, privilegiando o terceiro caso o trabalho individual, para que a avaliação possa ser equilibrada e 
diferenciadora do potencial de cada estudante.
A avaliação compreende processos e produtos. 
Nos processos são avaliadas atitudes reveladas ao longo da unidade curricular, como por exemplo assiduidade e 
pontualidade, capacidade de trabalhar em grupo, participação ativa nas atividades realizadas em aula, responsabilidade 
e autonomia.
De acordo com os objetivos de aprendizagem estabelecidos, os produtos avaliados são os seguintes:
Caso 1: Plano de intervenção para a introdução de um sistema de comunicação aumentativo e alternativo (objetivos de 
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aprendizagem a, b, c); Tabela de suporte às necessidades básicas de comunicação (objetivos de aprendizagem c, d, e).
Caso 2: Análise dos dados e definição do diagnóstico do caso em estudo (objetivos de aprendizagem f, g, h, i); Definição 
dos objetivos de intervenção específicos relativamente à Comunicação (adequados ao contexto do caso) (objetivos de 
aprendizagem f, j); Apresentação sobre a intervenção no caso em estudo (objetivo de aprendizagem m); Teste individual 
(objetivo de aprendizagem k).
Caso 3: Análise da anamnese, da avaliação da linguagem oral e escrita (objetivos de aprendizagem n, o, p); Definição de 
áreas fortes e fracas e diagnóstico justificado bibliograficamente (objetivos de aprendizagem l, m, p, q); Plano de 
intervenção e atividade para ser realizada em grande grupo (objetivos de aprendizagem r, s); Teste escrito sobre 
avaliação, diagnóstico e intervenção nas PLE (objetivos de aprendizagem l, m, n, r).

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

Classes in this curricular unit assume the role of tutorial guidance and are based on lectures, case study and discussion, 
student autonomous research and analysis, group discussion and reflection, aiming the systematization of findings.
Methodologies that provide the combination of theory and practice, stimulating evidence base practice, problem solving, 
critical/clinic reasoning and individual and group documental analysis are privileged.
Through these methodologies, students, conducted by the teacher, have to progressively respond to the learning 
objectives of each case presented. Two out of the three cases request mostly group work, while the third case is based 
on individual work, enabling the evaluation to be balanced and differentiating of each student potential.
The evaluation includes processes and products. 
The evaluated processes are: attitudes revealed over the curricular unit, such as assiduity and punctuality, the ability to 
work in a team, active participation in the class activities, responsibility and autonomy.
According to the established learning objectives, the products evaluated are: 
Case 1: Intervention Plan for the introduction of an augmentative and alternative communication system (learning 
objectives a, b, c); Communication board to support basic communication needs (learning objectives c, d, e).
Case 2: Data analysis and diagnosis definition of the case studied (learning objectives f, g, h, i); Definition of intervention 
specific goals related to Communication (adapted to the case studied) (learning objectives f, j); Presentation about the 
intervention on the case studied (learning objective m); Individual test (learning objective k).
Case 3: Analysis of the Anamnesis and of the oral and written language assessment (learning objectives n, o, p); 
Definition of strong and weak areas and diagnosis with theoretical support (learning objectives l, m, p, q); Intervention 
plan and activity to be carried out in a large group (learning objectives r, s); Written Test on the assessment, diagnosis 
and intervention in reading and writing difficulties (learning objectives l, m, n, r).

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Amaral, I., Ferreira, J.; (2011) An Activity based approach to education of students with severe and profound mental 
disabilities.van der Valle; J e Iringó, V. Manual News Skills for Care Workers in Learning Disability Settings. (p. 20-30.)
Beukelman, D., & Mirenda, P. (2005); Augmentative and Alternative Communication - Supporting children & adults with 
complex communication needs (3rd ed.).Paul Brookes.
Duffy, R. J. (2012). Motor Speech Disorders: Substrates, Differential Diagnosis and Management, Publisher: Mosby; 3rd 
edition.
Catts, H. W., Adlof, S. M., Hogan, T. P., & Weismer, S. E. (2005). Are specific language impairment and dyslexia distinct 
disorders? Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 48, 1378-1396. 
Shaywitz, M. D. S. (2008). Vencer a dislexia: Como dar resposta às perturbações da leitura em qualquer fase da vida. 
Porto: Porto Editora.
Torres, M., & Fernández, P. (2001). Dislexia, disortografia e disgrafia. Lisboa: McGraw-Hill.

Mapa X - Experiência e Reflexão VII

6.2.1.1. Unidade curricular:

Experiência e Reflexão VII

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Helena Maria de Jesus Germano / 19 horas 

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

Joaquim João Casimiro Gronita / 25 horas

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

a) Reconhecer e explicar o modelo familiar sistémico.
b) Identificar e empregar técnicas de atendimento a famílias.
c) Adequar o contexto terapêutico para acomodar uma família.
d) Adequar a comunicação, a atitude e a proxémia na relação com uma família.
e) Aplicar as técnicas de entrevista a famílias com dinâmicas diversas.
f) Adequar o comportamento e abordagens comunicativas para se ajustar a situações potencialmente conflituais.
g) Praticar técnicas para lidar com o conflito familiar.
h) Identificar e explicar os protocolos para as práticas profissionais, relativos à temática anúncio de más notícias

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

a) Recognize and explain the systemic family model.
b) Identify and employ therapeutic techniques for families.
c) Adjust the therapeutic context to accommodate a family.
d) Adequate communication, attitude and proxemics in relation to a family.
e) Apply interview techniques to families with different dynamics.
f) Adapt the behavior and communicative approaches to fit the potentially conflicting situations.
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g) Apply techniques for dealing with family conflict.
h) Identify and explain guidelines for professional practice related to bad news announcement

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1. O modelo familiar sistémico:
1.1. Estrutura
1.2. Funções
1.3. Padrões de interação
1.4. Subsistemas
1.5. Transições: crise natural e crise acidental
1.6. Ciclo de vida familiar

2. A pragmática do atendimento a famílias:
2.1. Técnicas de atendimento a famílias
2.1.1. Comunicação, atitude e proxémica
2.1.2. O setting terapêutico
2.1.3. As entrevistas clínicas com famílias
2.2. Lidar com a diversidade familiar

3. Complexidade e conflito no sistema familiar

4. A pragmática para o anúncio de más notícias
4.1. O Modelo SPIKE
4.2. Competências comunicacionais do profissional 
4.3. O caso do anúncio da deficiência/ doença crónica da criança à família e suas implicações. 
4.4. Processo de adaptação do indivíduo/família

6.2.1.5. Syllabus:

1. The systemic family model:
1.1. Structure
1.2. Functions
1.3. Interaction patterns
1.4. Subsystems
1.5. Transitions: natural and accidental crisis
1.6. Family life cycle

2. The pragmatics of care to families:
2.1. Therapeutic techniques for families
2.1.1. Communication, attitude and proxemics
2.1.2. The therapeutic setting
2.1.3. Clinical interviews with families
2.2. Dealing with family diversity

3. Complexity and conflict in the family system

4. The pragmatic for the bad news announcement
4.1. The SPIKE model 
4.2. Professional communication skills
4.3. The announcement of child disability or chronic illness to the family and its implications.
4.4. Adaptation Process of the individual or family

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 

curricular.

Os conteúdos programáticos visam responder ao objetivo geral desta UC: Promoção das competências comunicativas e 
atitudinais implicadas na relação terapêutica com famílias.
Em sala de aula os estudantes debatem conceitos teóricos e simulam, gravam e analisam experiências de trabalho com 
famílias. Promove-se assim a aquisição e consolidação de conhecimentos teóricos e aplicação prática do modelo 
familiar sistémico e técnicas de atendimento a famílias, integração da teoria com a prática e capacidade reflexiva sobre a 
sua vivência das experiências realizadas e sua implicação no trabalho pessoal a desenvolver.
Assim, estabelece-se a correspondência entre os conteúdos e os objetivos de aprendizagem supracitados: 1 - A | 2 – B, 
C, D, E, F | 3 – F, G | 4 – H

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

Syllabus contents are intended to respond to the overall objective of this course: Promotion of communicative and 
attitudinal skills involved in the therapeutic relationship with families.
In class, students discuss theoretical concepts and simulate, record and analyze their experiences on working with 
families. 
Thus promotes: the acquisition and consolidation of theoretical knowledge and practical application of systemic family 
model; practice of technical procedures on family therapy; integration of theory with practice and reflective 
competencies on their own experiences and its implication in the personal work to be done.
Thus is established the correlation between the content and the foregoing learning objectives: 1 - A | 2 - B, C, D, E, F | 3 - 
F, G | 4 - H

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Método expositivo
Discussão temática - tertúlia
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Demonstração 
Prática simulada - role-play
Gravação e autoscupia
Trabalho de grupo
Reflexão em grupo

Obtenção de frequência: 
Apresentação dos produtos solicitados
Frequência das aulas – presença obrigatória. 

Avaliação contínua:
Entrega de um trabalho.
Cálculo da Classificação Final
Trabalho - 100% da classificação final.

Regime de exame final:
A classificação de exame é obtida de acordo com a seguinte ponderação: Trabalho (70%) + Apresentação e Defesa 
(30%).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Lecture
Thematic discussion
Demonstration
Simulated practice - role-play
Recording and autoscopia
Group work
Group reflection

Pass Standard
Continuous assessment: a reflection on the overall contents of the CU (100%)
Final exam: The final rating is obtained according to the following: written paper (70%) + oral presentation and defense 
(30%).

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

As aulas de Experiência e Reflexão VII assumem a dinâmica de orientação tutorial, e compreendem: exposição de 
conteúdos; tertúlia de debate dos conteúdos estudados; criação, por grupos de alunos, de famílias a representar em 
role-play; demonstração pelos docentes, em prática simulada, dos procedimentos terapêuticos no atendimento a uma 
família; simulação de situações de atendimento a famílias com vários graus de complexidade (dimensão, situação 
problemática, conflito) propiciadoras de reflexão sobre os temas programáticos; gravação dessas simulações para 
posterior estudo, discussão, reflexão conjunta e avaliação individual das situações vivenciadas, visando a 
sistematização de conclusões; trabalho de análise e reflexão pessoal sobre a vivência e competências implicadas, já 
desenvolvidas ou a desenvolver.
Privilegia-se uma metodologia que propicia a relação teoria/prática, fomentando a prática baseada em evidência, o 
raciocínio crítico, a auto-análise e a identificação de necessidades de desenvolvimento pessoal e profissional.
Através destas metodologias, os estudantes, com a orientação dos docentes, adquirem progressivamente os objetivos 
de aprendizagem definidos. 
A avaliação é individual e é pedida a cada estudante uma análise do vídeo da simulação do atendimento a uma família 
criada pelo grupo a que pertencia, tendo em consideração a estrutura e dinâmica familiar (objetivo de aprendizagem a) e 
o desempenho do terapeuta, através de: Especificação das técnicas de entrevista utilizadas (lecionadas em Experiência 
e Reflexão II) e das técnicas para o desenvolvimento de uma entrevista com uma família, conforme bibliografia analisada 
na tertúlia (Objetivos b, c, d, e, f, g). Identificação dos procedimentos corretos e dos procedimentos que carecem de 
melhoria, fundamentando com as recomendações teóricas (Objetivos b, c, d, e, f, g). Proposta de procedimentos 
corretos para os procedimentos identificados como carecendo de melhoria (Objetivos b, c, d, e, f, g). 

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The Experience and Reflection VII classes include: lectures; thematic discussion on the contents studied; creation, by 
groups of students, of families to represent in role-play; demonstration by teachers, in simulated practice, of therapeutic 
procedures in family therapy; simulation of family therapy sessions with families with various degrees of complexity 
(number of elements, problematic situation, conflict) which encourage reflection on the programmatic themes; recording 
these simulations for further study, discussion, joint reflection and individual assessment of situations experienced, in 
order to systematize conclusions; analytical work and personal reflection on the experience and skills involved, already 
developed or to be developed.
In this CU it is privileged a methodology that provides the theory - practice relationship, fosters evidence-based practice, 
critical thinking, self-analysis and the identification of personal and professional development needs, meeting the 
learning objectives.
The assessment is individual and, according to the established learning objectives and situations experienced in the 
classroom, products for evaluation are the following: 
Analysis of a family therapy simulated session (video recording), taking into account the structure of the family and its 
dynamics (learning objective a) and the therapist's performance through: Specification of interview techniques used 
(taught in Experience and Reflection II) and techniques for developing an interview with a family, as discussed in the 
thematic discussion class (Objectives b, c, d, e, f, g). Identification of correct procedures and those to be improved, 
justifying with theory (Goals b, c, d, e, f, g). Proposal for correct procedures for those identified as requiring 
improvement (Objectives b, c, d, e, f, g).

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
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Barker, P. ;Fundamentos da terapia familiar, Lisboa : Climepsi, 2000 (cap. 2 e 3)
Guy Ausloos ; A competência das famílias: tempo, caos, processo, Lisboa : Climepsi, 2003
Gronita, J.; O Anúncio da Deficiência da Criança e suas Implicações Familiares e Psicológicas, Lisboa: Instituto Nacional 
para a Reabilitação, 2008.
Flasher, L. V. & Fogle, P. T. ; Counseling skills for speech-language pathologists and audiologists , Canada : Thomson, 
2004 (Cap. 2 e 7.)
Minuchin, P., Colapinto, J., Minuchin, S. ; Trabalhando com famílias pobres , Porto Alegre : Artmed Editora, 1999 (cap. 2)
Pappas, N., McLeod, S.; Working with families in speech-language pathology, San Diego: Plural, 2009 (cap. 1).
Pimentel, J., Gronita, J., Matos, C. Bernardo e A. Marques, J.; E quando atendemos crianças... diferentes. Como podem 
os profissionais orientar as famílias com criança com deficiência. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2010.
Sampaio, D. & Gameiro, J. ;Terapia familiar, Porto: Afrontamento, 2002 (cap. 3)

Mapa X - Ciências Biomédicas II

6.2.1.1. Unidade curricular:

Ciências Biomédicas II

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Maria Helena de Figueiredo Ramos Caria / 0 horas

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

Cristina Maria de Paiva Chaves Lopes Caroça Tomé de Jesus / 25 horas

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Os objectivos gerais da unidade curricular são o de reconhecer as alterações da fala, as suas eventuais causas e 
fisiopatologia associada.
Para alcançar estes objectivos o estudante deverá possuir conhecimentos sobre a fisiologia e a fisiopatologia da voz, 
conhecer a abordagem ao doente com alteração da voz e conhecer as causas possíveis das alterações da voz.
Esta Unidade Curricular contribui para o desenvolvimento das seguintes competências, de acordo com o Manual do 
Curso:
• na área da intervenção, avaliação – competência 1
• na área da prevenção – competência 4 e 5
• na área de membro da equipa – competência 8 e 10
• no desenvolvimento profissional – competência 21, 23, 24 e 26

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

The general objectives of the course are to recognize the changes of speech, pathophysiology and possible etiology.
To achieve these goals the student should have knowledge about the physiology and the pathophysiology of the voice, 
knowledge about the possible causes of voice alterations. The student must also acquire skills on contact and deal with 
patients with voice disabilities. This course contributes to the development of the following skills, according to the 
Course Manual:
• in the area of intervention, evaluation - competency 1
• in the area of prevention - skills 4 and 5
• as clinical team member - skills 8 and 10
• professional development - skills 21, 23, 24 and 26

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1- Revisão dos conceitos de Anatomia e Fisiologia da Voz 
2- A voz
3- Voz normal e voz patológica
4- A importância da audição
5- A voz na criança
6- Disfonias funcionais
7- Disfonias organofuncionais
8- Disfonias por refluxo 
9- Disfonias por tumores na cabeça e pescoço 
10- Disfonias por processos inflamatórios/Infecciosos no trato aéreo superior 
11- Disfonias neurológicas
12- Disfonias endócrinas
13 - Disfonias psicológicas/psiquiátricas

6.2.1.5. Syllabus:

1 – Review of general concepts of anatomy and physiology of the voice 
2- The voice
3- Normal voice and pathologic voice
4. The importance of hearing
5- The voice in children
6- Functional dysphonia
7- Organofunctional dysphonia
8- Dysphonia associated to gastric reflux 
9- Dysphonia associated with head and neck tumors
10- Dysphonia associated with inflammatory processes / Infectious from the upper airway tract
11- Neurological dysphonia
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12- Endocrine dysphonia
13- Psychological / psychiatric dysphonia

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 

curricular.

Os conteúdos programáticos permitem dar a conhecer as diferentes situações que podem surgir associadas às 
alterações da fala e o respetivo mecanismo fisiopatológico que poderá estar na origem da alteração. Deste modo irá 
permitir capacitar o estudante no dominio da relação entre as diferentes patologias responsáveis pelas diferentes 
alterações da voz. Contribuirá também para que o estudante aprenda a melhor forma de abordar os indivíduos com 
alterações da voz.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

The coherence of the syllabus with the biomedical sciences II unit is achieved through the knowledge based in the 
physiopathology associated to the etiology of language disabilities. The student will develop skills to recognize voice 
alterations and their associated physiology. The present unit will also provide students with knowledge and 
competences about the best approach for communicate with individuals with language and voice perturbations and 
respective families.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

As estratégias de ensino/aprendizagem que irão ser utilizadas no decorrer desta unidade curricular incluem a exposição 
teórica de conceitos, a discussão temática em aula, a análise de problemas reais, o manuseamento de instrumentos e a 
utilização de modelos anatómicos. Existirá também o recurso à visualização de videos obtidos em cirurgias com fins 
pedagógicos e devidamente autorizados pelos pacientes cujo anonimato é garantido. A avaliação da unidade curricular 
inclui três elementos de avaliação, dois testes de escolha múltipla (realizados um no inicio das aulas, o outro ao meio do 
programa) e no final um teste com questões abertas. Os testes de escolha múltipla têm um peso de 30% e o teste de 
questões abertas tem um peso de 70% para a avaliação final.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The teaching / learning strategies that will be used during this course include the theoretical exposition of concepts, 
thematic discussion at class, analysis of real clinical cases, handling of clinical instruments and the study of anatomical 
models. There will also be video viewing of surgeries recorded with educational proposes and authorized by the patients 
whose anonymity is guaranteed. The evaluation includes three elements of evaluation, two multiple choice tests 
(performed one at the beginning of the classes and the other when half of the classes where already thatched) and at the 
end a test with open questions. Multiple choice tests accounts with 30% and the written test accounts with 70% for the 
final assessment of Biomedical Sciences II Course.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

As metodologias de ensino adotadas com vista ao ensino/aprendizagem da unidade curricular permitem não só expor e 
discutir as diferentes situações clínicas, como também atraves da visualização de videos e manuseamento de modelos 
anatómicos e de instrumentos clínicos, objectivar as situações fisiopatológicas da voz conseguindo percebê-las melhor, 
percebendo também melhor o paciente em causa. A realização de questionários de escolha múltipla, realizados em dois 
momentos muito próprios, permitem ao estudante de forma muito rápida avaliar a progressão dos seus conhecimentos. 
A realização de um teste final com respostas abertas permite ao estudante demonstrar de forma mais desenvolvida a 
profundidade dos conhecimentos que atingiu.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The teaching methods followed for teaching / learning of the course allow the theoretical exposition of concepts as well 
as the discussion of real clinical cases in order to understand the concepts taught. Video visualizations, handling 
anatomical models and clinical instruments, provides the first contact of the student with voice pathophysiology’s 
allowing them to acquire deep knowledge on this domain for further application to Speech Therapy. The evaluation of the 
students is made through the realization of two multiple-choice questionnaires, which allow students to quickly check 
the progression of their knowledge, and through a final test with open answers. This last type of assessment allows 
students to demonstrate the consolidate knowledge acquired during the course.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Behlau, M. (2001). Voz – O livro do Especialista. Rio de Janeiro: Revinter. Vol. 1 e 2

Material multimédia apresentado nas aulas

Mapa X - Educação para a Prática I

6.2.1.1. Unidade curricular:

Educação para a Prática I

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Sónia Marina Dias de Jesus Lima / 0 horas

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

Miriam Isabel Barbosa Moreira / 25 horas
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6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

a) Nomear, selecionar, analisar e sintetizar situações clínicas observadas
b) Registar dados casuísticos relevantes de casos observados
c) Registar e analisar objetivos, metodologias, técnicas e estratégias observadas numa sessão terapêutica 
d) Registar e analisar comportamentos e atitudes de um terapeuta da fala e de um utente
e) Elaborar entrevistas e analisar dados sobre estrutura organizacional
f) Estabelecer relação empática com os utentes
g) Comunicar com os utentes de acordo com o seu nível de compreensão, cultura, idade, profissão
h) Cooperar com os educadores clínicos, colegas e outros profissionais
i) Apresentar postura e comportamentos comunicativos adequados a um terapeuta da fala 
j) Ser pró-activo
k) Lidar com os seus sentimentos e emoções de forma profissional

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

a) To name, to select, to analyze and to synthetize observed clinical situations
b) To register relevant casuistic data of the observed cases
c) To register and to analyze observed objectives, methodologies, techniques and in a therapeutic session 
d) To register and to analyze a speech and language therapist´s and a client´s behaviors and attitudes
e) To elaborate interviews and to analyze data on an organizational structure
f) To establish an empathetic relationship with clients
g) To communicate with clients according to their comprehension level, culture, age, profession
h) To cooperate with clinical educators, colleagues and other professionals
i) To demonstrate an appropriate posture and communicative behaviors 
j) To be proactive
k) To deal with feelings and emotions in a professional way

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1. Técnicas de observação e registo de sessões de Terapia da Fala
2. Análise de dados qualitativos recolhidos pela observação de sessões de Terapia da Fala
3. Conhecimento de modelos de funcionamento e organizacional das instituições 
4. Análise de objetivos, metodologias, técnicas e estratégias de intervenção nas áreas da Terapia da Fala (Comunicação, 
Linguagem, Fala, Voz e Deglutição)
5. Análise de comportamentos e atitudes comunicativas verbais e não-verbais de intervenientes em sessões 
terapêuticas
6. Modalidades de comunicação, atitude e relação na intervenção em Terapia da Fala

6.2.1.5. Syllabus:

1. Observation and registration techniques of Speech and Language Therapy sessions
2. Analysis of qualitative data collected from the observation of Speech and Language Therapy sessions
3. Knowledge of functioning and organizational models of institutions 
4. Analysis of intervention objectives, methodologies, techniques and strategies in Speech and Language Therapy 
(Communication, Language, Speech, Voice and Swallowing)
5. Analysis of verbal and non-verbal behaviors and attitudes of the stakeholders in therapeutic sessions
6. Modalities of communication, attitude and relationship in Speech and Language Therapy intervention

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 

curricular.

O objetivo geral das Unidades Curriculares (UC) de Educação para a Prática é o desenvolvimento de competência nas 
áreas de intervenção do terapeuta da fala em contexto real de estágio.
Educação para a Prática I visa preparar o estudante para a intervenção terapêutica pela observação da prestação de 
serviços em Terapia da Fala, em contextos diversificados, apresentando uma tipologia de estágio e orientação tutorial. 
Pretende-se que os estudantes desenvolvam competências de recolha, registo, análise e síntese de dados relativos ao 
utente e à sessão terapêutica, através de técnicas qualitativas, integrando os conhecimentos teóricos adquiridos em 
UCs anteriores e em articulação com a UC Experiência e Reflexão VIII; competências atitudinais, de relação e 
comunicação terapêutica com utentes, cuidadores e outros profissionais
Assim, estabelece-se a correspondência entre os conteúdos e os objetivos de aprendizagem supracitados: 1– a, b, c, d | 
2 – e | 3 – c |4 - d | 5 – f, g, h, i, j, k

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

The main goal of the Curricular Units (CU) of Practice Education is the competence development in the intervention areas 
of the Speech and Language Therapy(SLT) in a clinical placement setting.
Practice Education I aims to prepare students for therapeutic intervention, through the observation of provision of 
services in SLT, in diverse settings, presenting a typology of internship and tutorial guidance.
Students are requested to develop: competences of data collection, registry, analysis and synthesis related to the client 
and the therapeutic session, through qualitative techniques, integrating theoretical knowledge acquired in previous CU 
and in articulation with the CU ER VIII; attitudinal competences, competences of professional relationship and 
therapeutic communication with clients, caregivers and other professionals.
Thus it is established the following correspondence between syllabus and learning objectives above: 1– a, b, c, d | 2 – e | 
3 – c |4 - d | 5 – f, g, h, i, j, k.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

I. Demonstração em contexto real (estágio)
II. Reflexão e discussão em grupo
III. Estudo/Discussão de caso
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IV. Observação de modelos

Métodos de Avaliação:
Nota superior a 9,5 na soma total dos produtos e processos da avaliação
Realização de todas as componentes de avaliação:
• Demonstração de competências e atitudes relacionais no estágio -10% 
• Registo casuístico de todos os casos observados – 10%
• Tabela com dados e análise de uma sessão terapêutica observada-10%
• Tabela com dados e análise de comportamentos e atitudes observadas – 10%
• Tabela com dados e análise do discurso de um utente observado – 10%
• Tabela com dados e análise de uma entrevista realizada ao educador clínico – 10%
• Apresentação oral de uma síntese reflexiva sobre a observação e experiência no estágio – 20%
• Apresentação e execução de produtos parcelares) – 10%
• Partipação nas aulas – 5% 
• Assiduidade e Pontualidade– 5%

Avaliação sem exame final

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

I. Internship
II. Group reflection and discussion
III. Case Study
IV. Model observation

Evaluation methods:
To succeed, the final grade must be above 9,5 values (products + processes) 
All the evaluation components are mandatory:
• Demonstration of competences and relation attitudes in the internship -10% 
• Casuistic Registry of all cases observed – 10%
• Table presenting data analysis of an observed therapeutic session-10%
• Table presenting data analysis of the observed behaviors and attitudes – 10%
• Table presenting the discourse analysis of an observed client – 10%
• Table presenting data analysis of an interview of the clinical educator – 10%
• Oral presentation of a reflexive synthesis of the internship observation and experience – 20%
• Presentation and development of partial products – 10%
• Participation in class – 5% 
• Attendance and Punctuality– 5%

Evaluation without final exam

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

Esta Unidade Curricular organiza-se de acordo com as seguintes componentes:
- Estágios: Realizados em instituições com prestação de serviços em Terapia da Fala, onde os estudantes observam a 
intervenção de um terapeuta da fala (educador clínico) e poderão interagir com os utentes, se considerado pertinente 
- Tutorias: os estudantes deverão preparar e apresentar tarefas a realizar no local de estágio, orientados por um docente 
bem como partilhar e analisar experiências decorrentes da observação da prática com os colegas.
Os estudantes, com orientação do docente e supervisão do educador clínico deverão progressivamente responder aos 
objetivos de aprendizagem, estabelecendo-se a seguinte correspondência entre metodologias e objetivos de 
aprendizagem supracitados: I – e, f, g, h, i, j, k | II – a, b, c, d | III – c, d | IV – a, b, c, d.

A avaliação desta unidade curricular é individual, compreende processos e produtos, bem como a demonstração de 
atitudes adequadas no local de estágio.
Nas atitudes são avaliadas, pelo educador clínico, as competências comunicativas e atitudes de cariz profissional.
Nos processos de aprendizagem dos estudantes ao longo da unidade curricular, são avaliadas a assiduidade e 
pontualidade, a participação e o cumprimento de tarefas. 
Nos produtos, e de acordo com os objetivos de aprendizagem estabelecidos para esta unidade curricular é solicitado 
aos estudantes registos de observação, análise de uma entrevista realizada ao educador clínico, uma apresentação oral 
uma de síntese reflexiva sobre a observação e experiência no estágio.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

This Curricular Unit is organized according to the following components:
- Clinical Placement: Performed in institutions with the provision of Speech and Language Therapy services, where 
students observe the intervention of a speech and language therapist (external advisor) and have the opportunity to 
interact with clients, if appropriated.
- Tutoring: students should prepare and present tasks to perform in the clinical placement, guided by the teacher, as well 
as they should share and analyze experiences from the practice observation with their colleagues.

Students, with the teacher guidance and the external advisor supervision, should progressively achieve the learning 
objectives, with the following correspondence between methodologies and the learning objectives above: I – e, f, g, h, i, j, 
k | II – a, b, c, d | III – c, d | IV – a, b, c, d.

The evaluation in this curricular unit is individual and includes processes and products, as well as the demonstration of 
appropriate attitudes in the clinical placement.
The external advisor evaluates the professional attitudes and communicative competences.
The learning processes evaluated are: attendance and punctuality, participation and task accomplishment.
For products evaluation, and according to the learning objectives established for this curricular unit, observation 
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registries, the analysis of an interview of the clinical educator and an oral presentation of a reflexive synthesis of the 
internship observations and experience are requested.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Cyssau, C. (2005). A entrevista em clínica. Lisboa: Climepsi.
Foddy, W. (2002). Como perguntar: teoria e prática da construção de perguntas em entrevistas e questionários. Oeiras: 
Celta. 
Kvale, S. (2007). Doing interviews. Los Angeles: Sage.
McAllister L, Lincoln L. (2005). Clinical education in speech-language pathology. London: Wurr Publishers.

Mapa X - Intervenção em Terapia da Fala VIII

6.2.1.1. Unidade curricular:

Intervenção em Terapia da Fala VIII

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Helena Maria de Jesus Germano / 33 horas

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

João Miguel Lima Ferreira / 33 horas 
Ana Cristina Fernandes Ferreira / 22 horas

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

PARALISIA CEREBRAL (PC)/MOTRICIDADE OROFACIAL
a) Identificar áreas a avaliar na alimentação em PC
b) Planear avaliação de alterações na Deglutição/Mastigação na PC
c) Descrever e planear a intervenção na alimentação em PC
d) Descrever o adequado posicionamento no Treino de Alimentação na PC
PERTURBAÇÕES DA FLUÊNCIA (PF) – TAQUIFEMIA
e) Descrever características das PF e relação com perturbações da linguagem
f) Identificar critérios de diagnóstico diferencial, impacto e fatores associados nas PF
g) Descrever aspetos a avaliar, métodos de avaliação e de intervenção em taquifemia
h) Elaborar diagnóstico, plano terapêutico e plano de sessão
AFASIA
i) Identificar critérios de diagnóstico, estruturas anatómicas afetadas e tipos de afasia
j) Identificar modalidades linguísticas e não linguísticas afetadas, características do discurso Fluente e Não Fluente, 
agrafia e alexia
k) Conhecer instrumentos de avaliação e metodologias de intervenção
l) Planear a intervenção na afasia

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

CEREBRAL PALSY (CP)/OROFACIAL MOTRICITY
a) To identify aspects to assess in feeding in CP
b) To plan the swallowing/masticatory disorders assessment in CP
c) To describe and plan feeding intervention in CP
d) To describe the right positioning in Feeding Training in CP
FLUENCY DISORDERS (FD) – CLUTTERING
e) To describe the characteristics of FD and its relationship with language disorders
f) To identify differential diagnosis criteria, impact and associated factors in FD
g) To describe aspects to assess, assessment and intervention methods in cluttering
h) To elaborate the diagnosis, intervention plan and session plan
APHASIA
i) To identify diagnosis criteria, anatomic structures affected and types of aphasia 
j) To identify affected linguistic and non-linguistic modalities, Fluent and Non-fluent speech characteristics, agraphia and 
alexia 
k) To know assessment instruments and intervention methodologies
l) To plan the intervention

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

PARALISIA CEREBRAL (PC) / MOTRICIDADE OROFACIAL
1. Características das alterações de Alimentação/Deglutição na PC
2. Avaliação da Dificuldades de Alimentação na PC
3. Intervenção e Posicionamento no treino de alimentação em PC

PERTURBAÇÕES DA FLUÊNCIA (PF) – TAQUIFEMIA
4. Gaguez, taquifemia, perturbação mista gaguez-taquifemia
5. PF e desenvolvimento da linguagem
6. Critérios de diagnóstico diferencial nas perturbações da fluência
7. Impacto das PF na pessoa e nos seus interlocutores
8. Métodos e instrumentos de avaliação em taquifemia
9. Métodos e técnicas de intervenção na taquifemia

AFASIA
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10. Conceitos de Afasia, Agrafia e Alexia
11. Critérios de diagnóstico e tipologia
12. Neuroanatomia da afasia
13. Modalidades linguísticas e não linguísticas afetadas e instrumentos de avaliação 
14. Características do discurso Fluente e Não Fluente
15. Tipos de Agrafia e Alexia 
16. Intervenção terapêutica em afasia

6.2.1.5. Syllabus:

CEREBRAL PALSY (CP) / OROFACIAL MOTRICITY
1. Characteristics of feeding/swallowing disorders in CP
2. Assessment of Feeding disorders in CP
3. Intervention and Positioning in Feeding Training in CP

FLUENCY DISORDERS (FD) – CLUTTERING
4. Stuttering, cluttering, cluttering-stuttering
5. FD and language development
6. Differential diagnosis criteria in fluency disorders
7. Impact of FD on the individual and the interlocutors
8. Assessment methods and instruments in cluttering
9. Intervention methods and techniques in cluttering

APHASIA
10. Concepts of Aphasia, Agraphia and Alexia
11. Diagnosis criteria and typology
12. Aphasia neuroanatomy
13. Affected linguistic and non-linguistic modalities and assessment instruments 
14. Characteristics of fluent / Non-fluent speech
15. Agraphia and Alexia types
16. Therapeutical Intervention in aphasia

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 

curricular.

Os conteúdos programáticos visam responder ao objetivo geral desta Unidade Curricular (UC): desenvolvimento 
integrado de competências em várias áreas de intervenção em Terapia da Fala. A UC Intervenção em Terapia da Fala 
(ITF) funciona no modelo Case Based Learning e são apresentados aos estudantes 3 casos diferentes. 
Pretende-se que os estudantes, nos 3 casos apresentados, demonstrem: conhecimentos teóricos, interpretação de uma 
anamnese e dos dados da avaliação, estabelecimento de diagnóstico, planeamento da intervenção e construção e/ou 
seleção de material para intervir. 
Em ITF VIII, são abordadas as áreas de Paralisia Cerebral /Motricidade Orofacial, Perturbações da Fluência – Taquifémia 
e Afasia.
Assim, estabelece-se a correspondência entre os conteúdos e os objetivos de aprendizagem supracitados: 1 - a | 2 – b, c 
| 3 – c, d | | 4 – e |5 – f | 6 – g| 7 – h | 8 – i | 9 – j |10 – i | 11 – i | 12 – i | 13 – j, k | 14 – j | 15 – j | 16 – k, l|.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

The syllabus aim to meet the overall objective of this Curricular Unit: the integrated development of skills in many 
intervention fields in Speech Language Therapy. The Curricular Unit of Intervention in Speech Language Therapy (ISLT) 
works upon the model of Case Based Learning where 3 cases with different pathologies are presented to the students.
In the 3 cases presented, students should demonstrate: theoretical knowledge, the ability to interpret an anamnesis and 
assessment data, to define the diagnosis, to plan the intervention and to elaborate and to select the intervention 
materials.
ISLT VIII discusses the fields of Cerebral Palsy (CP)/ Orofacial Motricity, Fluency disorders (FD) and Aphasia.
Therefore, it is established the following correspondence between syllabus and learning objectives above: 1 - a | 2 – b, c | 
3 – c, d | | 4 – e |5 – f | 6 – g| 7 – h | 8 – i | 9 – j |10 – i | 11 – i | 12 – i | 13 – j, k | 14 – j | 15 – j | 16 – k, l|.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Método expositivo 
Estudo / discussão de caso
Trabalho de grupo
Resolução de problemas
Pesquisa
Análise documental (artigos, textos, audio-visual)
Discussão temática 
Reflexão em grupo

Avaliação contínua:
Aprovação em cada um dos três casos apresentados e discutidos em aula - processos de aprendizagem (20%) e 
produtos finais (80%)
A não obtenção de uma classificação superior a 9,5 valores num ou mais casos implica a realização de um exame final 
relativo a esse(s) caso(s).
Exame final: Resolução de tantos casos quantos os que não tiveram nota positiva na avaliação contínua - Trabalho 
individual com apresentação escrita (50%) e oral (50%)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Lectures
Case studies

Page 112 of 205ACEF/1415/25252 — Guião para a auto-avaliação

29/12/2014http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=43877028-f191-3929...



Group work
Problem solving
Research
Documental analysis
Thematic discussion
Group reflection

Continuous Evaluation:
Approval in each case presented and discussed in classes - learning processes (20%) and final products (80%)
Grades below 9.5 values in one or more cases imply performing a final exam on that/those case(s).
Final Exam: Case(s) solving (as many as scored below 9.5 values on continuous evaluation) - individual work with written 
(50%) and oral (50%) presentation

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

As aulas desta unidade curricular assumem a dinâmica de orientação tutorial e compreendem a exposição de 
conteúdos, estudo e discussão dos casos em apreço, pesquisa autónoma dos estudantes e consequente trabalho de 
análise, discussão e reflexão conjuntas em aula, visando a sistematização de conclusões. 
Privilegia-se uma metodologia que propicia a relação teoria/prática, fomentando a prática baseada em evidência, a 
resolução de problemas, o raciocínio crítico/clínico, a análise documental individual e em grupo.
Através destas metodologias, os estudantes, com a orientação do docente, têm que progressivamente responder aos 
objetivos de aprendizagem de cada caso apresentado. Dois dos casos solicitam maioritariamente a realização de 
trabalho em grupo, privilegiando o terceiro caso o trabalho individual, para que a avaliação possa ser equilibrada e 
diferenciadora do potencial de cada estudante.
A avaliação compreende processos e produtos. 
Nos processos são avaliadas atitudes reveladas ao longo da unidade curricular, como por exemplo assiduidade e 
pontualidade, capacidade de trabalhar em grupo, participação ativa nas atividades realizadas em aula, responsabilidade 
e autonomia.
De acordo com os objetivos de aprendizagem estabelecidos, os produtos avaliados são os seguintes:
Caso 1: Manual de intervenção prática no Posicionamento e Alimentação para um utente específico (objetivos de 
aprendizagem a, b, c, d). 
Caso 2: Características da taquifémia e diagnóstico diferencial relativamente a gaguez (objetivos de aprendizagem e, f); 
Diagnóstico justificado, fundamentado na informação disponível (objetivo de aprendizagem h); Inventário de aspetos 
que devem ser ainda avaliados no caso, com justificação (objetivo de aprendizagem g); Plano terapêutico, considerando 
a informação disponível (objetivo de aprendizagem h); Plano para uma sessão de intervenção de 45 minutos (objetivo de 
aprendizagem h). 
Caso 3: Análise dos dados da avaliação (objetivos de aprendizagem i, k); Diagnóstico diferencial justificado (objetivos de 
aprendizagem j); Elaboração de um plano terapêutico, descrição das metodologias e das atividades a desenvolver, 
elaboração de atividades (objetivos de aprendizagem k, l).

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

Classes in this curricular unit assume the role of tutorial guidance and are based on lectures, case study and discussion, 
student autonomous research and analysis, group discussion and reflection, aiming the systematization of findings.
Methodologies that provide the combination of theory and practice, stimulating evidence base practice, problem solving, 
critical/clinic reasoning and individual and group documental analysis are privileged.
Through these methodologies, students, conducted by the teacher, have to progressively respond to the learning 
objectives of each case presented. Two out of the three cases request mostly group work, while the third case is based 
on individual work, enabling the evaluation to be balanced and differentiating of each student potential.
The evaluation includes processes and products. 
The evaluated processes are: attitudes revealed over the curricular unit, such as assiduity and punctuality, the ability to 
work in a team, active participation in the class activities, responsibility and autonomy.
According to the established learning objectives, the products evaluated are: 
Case 1: Manual of Practical Intervention in Positioning and Feeding for a specific patient (learning objectives a, b, c, d). 
Case 2: Cluttering characteristics and differential diagnosis between cluttering and stuttering (learning objectives e, f); 
Justified Diagnosis based on the available data (learning objective h); Inventory of aspects that need to be assessed in 
the presented case, with theoretical support (learning objectives g); Therapeutic Plan, considering the available data 
(learning objective h); A 45 minute session Plan (learning objectives h). 
Case 3: Assessment data analysis (learning objectives i, k); Justified differential diagnosis (learning objectives j); 
Intervention Plan, with methodologies and tasks description and tasks elaboration (learning objectives k, l).

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Winstock, A.(2003) The Practical Management of Eating & Drinking Difficulties in Children, Speechmark Publishing
Winstock, A, (2006) Eating and Drinking Difficulties in Children: A guide for practitioners, Speechmark Publishing 
Ward, D.,Scott, K.; (2011) Cluttering: a handbook of research, intervention and education, Hove: Psychology Press 
Manning, W.; (2001) Clinical decision-making in fluency disorders, Vancouver:Singular
Myers, F., Bakker, K.; (2013) Experts saliency ratings of speech-language dimensions associated with cluttering, Journal 
of Fluency Disorders, (article in press)
Hillis, A. E. (2002)The Handbook of Adult Language Disorders-Integrating Cognitive Neuropsychology, Neurology and 
Rehabilitation. Psychology Press
Pound, C.(2006). Beyond aphasia; therapies for living with communication disability. Speechmark: Oxon
Leal, G. & Fonseca, J. (2003) Exercícios de Linguagem.Lisboa: Laboratório de Estudos da Linguagem, Centro de Estudos 
Egas Moniz

Mapa X - Experiência e Reflexão VIII

6.2.1.1. Unidade curricular:
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Experiência e Reflexão VIII

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Helena Maria de Jesus Germano / 0 horas 

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

Miriam Isabel Barbosa Moreira / 25 horas

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Consolidar as competências adquiridas nas unidades curriculares de Experiência e Reflexão em contexto real - 
articulação com Educação para a Prática I:
a) Refletir sobre a experiência nos locais de estágio e as competências adquiridas, em aquisição e a adquirir.
b) Analisar a estrutura da organização observada e identificar o modelo de funcionamento da equipa
c) Analisar o papel da terapia da fala e do terapeuta da fala na organização
d) Identificar os recursos disponíveis
e) Identificar atitudes facilitadoras/dificultadoras da relação terapêutica e componentes específicos da comunicação 
terapêutica.
f) Adequar a atitude e modalidades de comunicação na relação com os utentes e famílias.
g) Selecionar e aplicar corretamente as técnicas de entrevista adequadas a cada utente e a cada momento do diálogo.
h) Aplicar corretamente o modelo SPIKE para anúncio de más notícias.
i) Construir uma rede de contactos profissionais.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

Consolidate the skills acquired in the previous CU of Experience and Reflection in professional practice settings - 
articulation with Education for Practice I:
a) Reflect on the experience in the clinical placements and on the competencies already acquired or to be acquired.
b) Analyze the structure of the observed organization and identify the working team model.
c) Analyze the roles of the speech therapy and speech therapist in the organization
d) Identify the available resources
e) Identify attitudinal modalities facilitating or causing difficulties of the therapeutic and communicative relationship
f) Adjust the attitude and communication patterns in the relationship with clients and families.
g) Select and correctly apply the appropriate interview techniques to each client and each moment of the therapeutic 
dialogue.
h) Correctly apply the SPIKE model to announce bad news.
i) Building a network of professional contacts.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1. A Organização observada: Objetivo e estrutura, modelo de funcionamento da equipa
2. O terapeuta da fala (TF) na Organização observada: Posicionamento hierárquico, papel na equipa, competências 
específicas para o trabalho que desenvolve
3. A Terapia da Fala na Organização observada: Contextos de atendimento, organização do espaço terapêutico e do 
material
4. A relação terapêutica observada: Modalidades de comunicação e intervenção
5. A experiência de estágio: Contacto com utentes, primeiros contactos com famílias, autoanálise, reflexão sobre a 
experiência do estágio 
6. Atendimento a famílias: Atitude, relação e comunicação terapêutica 
7. O anúncio de más notícias pelo TF: Protocolo para anúncio de más notícias - Modelo SPIKE
8. Rede de contactos: Importância de uma rede profissional de suporte; estrutura de uma lista personalizada de 
contactos; critérios de seleção da informação a conter.

6.2.1.5. Syllabus:

1. The observed Organization: Purpose and structure, team working model
2. The speech and language therapist (SLT) in the observed Organization: hierarchical positioning, role in the team, 
specific skills for its work
3. Speech Therapy in the observed Organization: Contexts of care, organization of the therapeutic setting and material
4. The observed therapeutic relationship: modalities of communication and intervention
5. The clinical placement experience: contact with clients, first contacts with families; self-analysis, reflection on the 
placement experience
6. Family therapy: Attitude, relationship and therapeutic communication
7. The announcement of bad news by an SLT: Protocol for bad news announcement - SPIKE Model
8. Contacts Network: Importance of a professional network support; structure of a custom contact list; selection criteria 
of the information to put in.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 

curricular.

Os conteúdos programáticos visam responder ao objetivo geral desta UC: Consolidar competências e conhecimentos 
adquiridos nas UC de Experiência e Reflexão em articulação com a UC Educação para a Prática I.
Os estudantes são convidados a refletir sobre os conteúdos abordados tendo como base as experiências vivenciadas 
pela primeira vez no contacto com a prática clínica. Pretende-se que demonstrem competências reflexivas e 
autorreflexivas conducentes ao seu desenvolvimento pessoal e profissional, identificando competências adquiridas e 
capacidade de elaboração de um plano de ação para o desenvolvimento de novas competências.
Pretende-se ainda que os estudantes demonstrem competências comunicativas e atitudinais implicadas na relação 
terapêutica com o utente e com famílias através de situações de prática simulada.
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Assim, estabelece-se a correspondência entre os conteúdos e os objetivos de aprendizagem supracitados: 
1– a, b | 2 – a, c | 3 - a, c | 4 e 5– a, e| 6 – f, g|7 - h|8 – i|

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

The contents are intended to respond to the overall objective of this course: Consolidate the skills and knowledge 
acquired in the previous CU of Experience and Reflection in articulation with Education for Practice I (clinical placement):
Students are invited to reflect on the contents addressed based on the experiences of the first time in contact with 
clinical practice. It is intended to demonstrate reflective and self-reflexive skills conducive to personal and professional 
development, identifying acquired skills and ability to draw up an action plan for the development of new skills.
It is also intended that students demonstrate good communicative and attitudinal skills involved in the therapeutic 
relationship with patients and families through simulated practice situations.
Thus is established the correlation between the content and the foregoing learning objectives:
1 a, b | 2 - c | 3 - a, c | 4 and 5 a, and | 6 - f, g | 7 - h | 8 - i |

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

I. Observação em contexto real
II. Reflexão em grupo
III. Trabalho de grupo
IV. Prática simulada - role-play 
V. Gravação e autoscopia
VI. Discussão temática das situações simuladas

Obtenção de frequência: 
Apresentação dos produtos solicitados
Frequência das aulas

A) Avaliação contínua:
Entrega dos vários produtos da Unidade Curricular:
• Lista de contactos (10%)
• Reflexão sobre o estágio (45%) 
• Relatório da análise dos vídeos da entrevista clínica e anúncio de más notícias (35% [25% para relatório e 10% para 
vídeos])
Atitudes ao longo da UC (10%)
A nota final será calculada pela soma das notas dos produtos apresentados. A não apresentação de um ou mais 
produtos de avaliação implica reprovação na UC.

B) Exame final:
Classificação de exame obtida de acordo com a seguinte ponderação: Portefólio [onde devem constar todos os produtos 
referidos no regime de avaliação contínua] (50%) + Apresentação e Defesa (50%). Ambos têm que ter nota positiva para 
obter aprovação na UC.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

I. Observation on real context
II. Group reflection
III. Group work
IV. Simulated practice - role-play
V. Recording and autoscopy
VI. Thematic discussion on simulated situations

Assessment
Presentation of products
Class attendance is compulsory.

Pass Standard
Continuous assessment: The final rating of the course is obtained according to the sum of the marks obtained in 
assessment products
• Contacts network custom list (10%)
• Reflection on the clinical placement (45%)
• Analysis Report of the clinical interview and bad news announcement (video recorded) (35% [25% to report and 10% for 
videos])
• Attitudes along the CU (10%)
Failure to submit one or more assessment products implies failure in CU.
Final exam:
The final rating is obtained according to the following: Portfolio [which shall include all of the products listed in 
continuous assessment] (50%) + Presentation and defense (50%). Both must have a mark > 9,5 for approval at the 
Course.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

As aulas desta unidade curricular assumem a dinâmica de orientação tutorial e compreendem a discussão e reflexão em 
grupo sobre os temas programáticos, tendo como base as situações vivenciadas e observadas no contexto real. 
De acordo com os objetivos de aprendizagem estabelecidos é pedido aos estudantes uma reflexão individual sobre a 
experiência nos locais de estágio, seguindo o modelo de Gibbs, na qual o estudante deverá analisar os conteúdos 
abordados em aula na reflexão em grupo (objetivos a, b, c, d, e). Pretende-se que o estudante demonstre competências 
reflexivas e autorreflexivas conducentes ao seu desenvolvimento pessoal e profissional, identificando competências 
adquiridas e capacidade de elaboração de um plano de ação para o desenvolvimento de novas competências. 
No decorrer das aulas pretende-se ainda que os estudantes demonstrem competências comunicativas e atitudinais 
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implicadas na relação terapêutica com o utente e com as famílias através de situações de prática simulada. Para tal é 
solicitado que os estudantes elaborem em grupo um vídeo de role-play de simulação de uma entrevista clínica a utentes/ 
famílias com vários graus de complexidade (objetivos f, g) e um vídeo de role-play de simulação de anúncio de uma má 
notícia (objetivo f, h). Estes vídeos são posteriormente analisados em grande grupo, onde é feita uma análise crítica dos 
mesmos. Como produto de avaliação individual é ainda solicitado a cada estudante um relatório de reflexão de análise 
dos vídeos com identificação dos procedimentos corretos e dos procedimentos que carecem de melhoria com 
fundamentação bibliográfica (objetivos e,g, h) e uma lista personalizada de contactos profissionais (objetivo i).
A correspondência entre as metodologias de ensino e os objetivos de aprendizagem, anteriormente referidos, pode 
fazer-se da seguinte forma: 
I e II - a, b, c, d, e, i | III, IV , V e VI –e, f, g, h

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

Experience and Reflection classes include: group discussion and reflection on the programmatic themes, based on the 
situations experienced and observed in the real context. 
According to the established learning objectives students are asked to make an individual reflection on their experience 
in clinical placements, following the model of Gibbs, in which the student should analyze the content covered in class on 
group reflection (objectives a, b, c, d, e). It is intended that the student demonstrate reflective and self-reflexive skills 
conducive to personal and professional development, identifying acquired skills and show capacity to draw up an action 
plan for the development of new skills.
During the classes students have to demonstrate good communication and attitudinal skills involved in the therapeutic 
relationship with the patient and families, through simulated practice situations. To meet that goal, it is required that 
students develop in group a role-play simulation of a clinical interview with clients or families with various degrees of 
complexity – video presentation (objectives f, g) and a role-playing simulating a situation of announcement of bad news – 
video presentation (goal f, h). These videos are then analyzed for all the class, which give critical feedback. As individual 
assessment is also asked to each student a reflection analysis report of the videos identifying the correct procedures 
and the procedures that need to be improved, justifying with theory (goals e, g, h) and a custom list of professional 
contacts (objective i).
The correspondence between the teaching methodologies and learning objectives can be made as follows: I and II - a, b, 
c, d, e, i | III, IV, V and VI - e f, g, h

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Atwal, A., Chichester, M.; Preparing for professional practice in health and social care, Wiley-Blackwell, 2009
Flasher, L., Fogle, P.; Counseling skills for speech-language pathologists and audiologists, Canada: Thomson, 2004
Mcallister, L., Lincoln, M.; Clinical education in speech-language pathology, London: Whurr, 2004
Nunes, J.; Comunicação em contexto clínico. 
http://www.fcm.unl.pt/departamentos/cligeral/docs/5ano/livro_comunicacao.pdf, sd
Pereira, M.; Comunicação de más notícias em saúde e gestão do luto, Coimbra: Formasau, 2008
Reis, J.; Aptidões de comunicação e de relação para profissionais de saúde [documento electrónico], Interativa. [s.l.]: 
Novartis, 2005

Mapa X - Ciências da Fala e da Linguagem IV

6.2.1.1. Unidade curricular:

Ciências da Fala e da Linguagem IV

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Ana Lúcia Alvito dos Santos Furtado de Castro / 25h

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

--

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

No final a unidade curricular, o estudante é capaz de: 
a. identificar padrões linguísticos corretos e desviantes na compreensão e expressão/produção da linguagem;
b. analisar e usar estímulos e material relevantes para a avaliação e intervenção na prática clínica;
c. definir e distinguir gramaticais básicos tais como classes e subclasses de palavras, funções gramaticais dos 
principais constituintes da frase, tipos de frases, tipos de orações complexas, sinónimos, antónimos…;
d. aplicar esses conceitos na análise das produções de crianças e adultos com perturbações de fala e linguagem, na 
análise de materiais de avaliação e na intervenção;
e. justificar as classificações propostas através de propriedades formais, objetivamente identificáveis, de natureza 
fonológica, morfológica, distribucional, sintática ou semântica.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

At the end of the curricular unit, the student is able to: 
a. identify correct and deviant linguistic patterns in language comprehension and expression/production;
b . analyze and use stimuli and materials relevant for assessment and intervention in clinical practice;
c . define and distinguish basic grammatical concepts of Morphology, Syntax, Semantics and Pragmatics, such as 
categories, classes and subclasses of words, grammatical functions of the main constituents of the sentence, types of 
sentences, type of complex sentences, synonyms, antonyms ..., 
d. apply these concepts to the analysis of speech and language impaired children and adults’ productions, the analysis 
of assessment materials and the intervention in clinical practice;
e. demonstrate the classifications proposed through formal phonological, morphological, distributional , syntactic or 
semantic properties, objectively identifiable.
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6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1. Linguística Clínica
2. Análise de conteúdo de alguns testes de avaliação
3. A linguística e a avaliação da linguagem 
4. A linguística e o material de intervenção
5. Conhecimento implícito, conhecimento explícito, consciência linguística e metalinguagem - sua relação com o 
desenvolvimento de competências de linguagem oral e escrita

6.2.1.5. Syllabus:

1. Clinical Linguistics
2. Content analysis assessment tests
3. Linguistics and language assessment 
4. Linguistics and intervention material
5. Implicit and explicit knowledge, language awareness and metalanguage - its relation to the development of oral and 
writing language 

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 

curricular.

Os conteúdos programáticos da UC visam contribuir para a compreensão de aspetos da Linguística relevantes para a 
realização de uma análise linguística em contexto clínico, e para a seleção e utilização de estímulos linguísticos em 
materiais de avaliação e intervenção, de forma a fundamentar a identificação, definição, diagnóstico e intervenção em 
perturbações da fala e da linguagem oral e escrita de crianças e adultos.
Assim, pretende-se que os estudantes demonstrem conhecimentos teóricos e capacidade de compreensão e análise de 
situações concretas.
A correspondência estabelecida entre os conteúdos e os objetivos de aprendizagem supracitados é traduzida da 
seguinte forma: 1-a,b; 2-a,b,c,d,e; 3-b,d; 4-b,d; 5-a,b,c,d. 

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

The contents of theoretical curricular units aim at contributing to the understanding of aspects of Linguistics relevant for 
linguistic analysis in clinical context, and for the selection and use of linguistic stimuli in assessment and intervention 
materials, in order to support the identification, definition, diagnosis and intervention in speech, and oral and writing 
language disorders in children and adults. It is intended that students demonstrate theoretical knowledge and abilities of 
comprehension, application and analysis of concrete situations. The correspondence between the syllabus and the 
learning outcomes is as follows: 1-a,b; 2-a,b,c,d,e; 3-b,d; 4-b,d; 5-a,b,c,d. 

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Método expositivo
Trabalho de grupo
Reflexão em grupo
Trabalho autónomo
Análise documental (artigos, videos)
Recursos: vídeos, slides de suporte às exposições em aula, plataforma Moodle
AVALIAÇÃO:
Trabalho de grupo com discussão oral em aula [30%]
Recensão crítica individual de um artigo ou capítulo de livro [25%]
Teste (individual) [40%]
Exercícios (individuais) fora das aulas [5%]

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

TEACHING:
Lectures 
Group work 
Group reflection
Autonomous work
Document analysis (papers, videos) audio- visual) 
Resources: videos, slides to support lectures, Moodle 
ASSESSMENT: 
Group work on with in-class oral discussion [30%]
Critical review of a paper or chapter of book (individual) [25%]
Written test (individual) [40%] 
Off-class exercises (individual) [5%]

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

Na estrutura do curso, os conteúdos programáticos das UC teóricas são complementarmente desenvolvidos e aplicados 
na dimensão prática e de tarefas profissionais do curso (UC de Experiência e Técnicas, e Intervenção em Terapia da Fala 
e estágios). 
Os métodos expositivos, de reflexão crítica e trabalho em grupo consolidam conteúdos e levantam questões relevantes 
para a realização de uma análise linguística em contexto clínico, e para a seleção e utilização de estímulos linguísticos 
em materiais de avaliação e intervenção.
Na plataforma Moodle, são disponibilizados, para cada sessão, recursos requeridos (bibliografia), estando identificadas 
as leituras fundamentais e complementares, das quais o estudante seleciona uma para submeter uma recensão crítica a 
avaliação, e atividades de consolidação do conhecimento a realizar nas 25 horas de estudo autónomo.
A avaliação, distribuída ao longo do funcionamento da UC, faz-se por: um teste escrito presencial final (individual) para 
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verificação do conhecimento; um trabalho de grupo com apresentação e discussão em aula e posterior entrega de 
relatório escrito, para verificação de conhecimento e capacidade aplicação, análise e síntese; uma recensão crítica 
individual de um artigo relevante para a prática baseada na evidência para verificação de capacidade de análise e síntese 
e também para monitorizar a consoldação dos conhecimentos; e exercícios de aplicação de conhecimento (individual) 
no curso do funcionamento da UC para monitorizar a consolidação dos conhecimentos.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

In the curriculum programme, the syllabus of theoretical curricular units are additionally developed and applied in the 
practical and professional tasks dimensions of the programme (UC Experiência e Técnicas, and Intervenção em Terapia 
da Fala and clinical placements). Lectures introduce relevant contents for linguistic analysis in clinical context, and the 
selection and use of linguistic stimuli in assessment and intervention materials, and through reflection and group work, 
questions arise as means to support an evidence-based practice in future Speech Therapy practice. In Moodle, required 
resources for each class (literature, videos) are displayed, namely fundamental and complementary readings, and 
consolidation activities to be completed in the 25 hours devoted to self-study.
Assessment takes the form of a presence final written test (individual) and a group work for verification of knowledge, 
understanding and application of concepts; and a critical review of the literature (individual) as well as practical 
exercises (individual), for students to monitor their progress in learning.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Adams et alii (2006) Consciência Fonológica em Crianças Pequenas, tradução e adaptação à língua portuguesa por 
Regina Ritter Lamprecht e Adriana Corrêa Costa. São Paulo: Artmed.
Black, M. & Chiat, S. (2003) Linguistics for Clinicians. New York: Arnold Publishers. 
Crystal, David (1994) Profiling linguistic disability. London: Whurr, 2ª ed..
Crystal, David, P. Fletcher, & M. Garman (1989) The grammatical analysis of language disabilities. London: Edward 
Arnold. 
Freitas, Maria João, Dina Alves & Teresa Costa (2007) O Conhecimento da Língua: desenvolver a Consciência 
Fonológica. Lisboa: Ministério da Educação / DGIDC.
Duarte, Inês (2008) O Conhecimento da Língua: desenvolver a Consciência Linguística. Lisboa: Ministério da Educação / 
DGIDC.
Lamprecht, Regina Ritter et alii (2004) Aquisição Fonológica do Português; perfil de desenvolvimento e subsídios para 
terapia. São Paulo: Artmed.
artigos selecionados disponíveis na página da unidade curricular no Moodle (para recensão crítica)

Mapa X - Experiência e Técnicas V

6.2.1.1. Unidade curricular:

Experiência e Técnicas V

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

João Miguel Lima Ferreira / 0 horas

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

Maria João Silva Peres Ximenes / 37,5 horas
Ângela Marina Carvalho de Jesus / 37,5 horas

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

a) Nomear, descrever e selecionar testes de avaliação padronizados e avaliações complementares para avaliar a 
linguagem oral, em crianças de idade escolar e pré-escolar
b) Aplicar adequadamente testes de avaliação, em situações de prática simulada
c) Adequar os seus comportamentos verbais e não-verbais durante a aplicação de testes de avaliação
d) Fazer o registo e cotação dos testes de avaliação com base nas suas normas de aplicação
e) Interpretar os resultados da avaliação de forma a planear a sua intervenção
f) Planear a intervenção adequada a cada utente recorrendo a metodologias, técnicas e estratégias de intervenção
g) Aplicar metodologias, técnicas e estratégias de intervenção adequadas a cada utente em situações de prática 
simulada
h) Adequar os comportamentos verbais e não-verbais durante a simulação de uma sessão de intervenção terapêutica

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

a) To name, describe and select standardized assessment tests and assessments to evaluate the oral language in 
children of school and preschool age.
b) To apply appropriate assessment tests, in simulated practice situations.
c) To adapt their verbal and nonverbal behaviors during the application of evaluation tests.
d) To record and quotation of assessment tests based on its implementing rules.
e) To interpret assessment results in order to plan their intervention.
f) To plan the appropriate intervention to each user, using intervention methodologies, techniques and strategies.
g) To implement methodologies, techniques and appropriate intervention strategies to each user in situations of 
simulated practice.
h) To adjust the verbal and non-verbal communication during the simulation of a therapeutic intervention session.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1. Avaliação e intervenção das perturbações da linguagem oral em idade escolar e pré-escolar.
2. Importância da avaliação, aspetos a avaliar e como avaliar.
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3. Avaliação padronizada e não padronizada para avaliação da Linguagem oral na criança.
4. Avaliação em contexto e avaliação dinâmica.
5. Análise e aplicação de testes, escalas e perfis de avaliação.
6. Análise e interpretação dos dados dos testes.
7. Apresentação e contextualização de casos clínicos.
8. Análise crítica de planos de intervenção.
9. Definição e aplicação de Metodologias, Técnicas e Estratégias de intervenção na linguagem oral da criança: Medelo 
Behaviourista: Modelagem, Estimulação focada. Modelo interacionista: Mileu Teatching, Interação responsiva. Recasting 
conversacional. Scaffolding- Contingências conversacionais
10. Elaboração de material de intervenção

6.2.1.5. Syllabus:

1. Assessment and intervention in the oral language disorders of school and preschool age.
2. Review Importance of aspects to evaluate and how to evaluate.
3. standardized and non-standardized assessment to evaluate the oral language in children.
4. Context and dynamic evaluation.
5. Analysis and application of tests, scales and evaluation profiles.
6. Analysis and interpretation of test data.
7. Presentation and context of clinical cases.
8. Critical analysis of contingency plans.
9. Establishment and implementation of methodologies, techniques and intervention strategies in the oral language of 
the child: Behaviourist Model: Modeling, focused stimulation. Interactionist model: Mileu Teatching, responsive 
interaction. Recasting conversational. Scaffolding- Contingencies conversational
10. Development of intervention material

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 

curricular.

Experiência e Técnicas destina-se a desenvolver aptidões técnicas, tais como capacidades articulatórias, linguísticas e 
comunicativas, utilização de materiais, avaliação e intervenção, desenvolvimento e aplicação de instrumentos de 
avaliação e de materiais, incluindo os informáticos. Tem uma tipologia prática laboratorial.
Nesta unidade curricular o objetivo geral é desenvolver competências de avaliação e intervenção na área da linguagem 
oral em crianças de idade escolar e pré-escolar através de prática simulada. Os estudantes deverão demonstrar a 
capacidade de utilização de instrumentos de avaliação e métodos e técnicas de intervenção. Pretende-se ainda que 
desenvolvam os seus conhecimentos teóricos através da sua integração com a prática assim como a capacidade de 
auto-observação e autocrítica.
Assim, estabelece-se a correspondência entre os conteúdos e os objetivos de aprendizagem supracitados: 
1 – a, f, g | 2 – a, e | 3 e 4 –a | 5 –b, c, d | 6 – e | 7- f, g | 8 – f | 9 e 10 – g, h

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

Experience and Technical intended to develop technical skills such as articulation, language and communication skills, 
use of materials, assessment and intervention, development and application of assessment tools and materials, 
including computer. It has a laboratory practice type.
In this course the overall objective is to develop evaluation skills and intervention in the area of oral language in pre-
school and school-age children through simulated practice. Students should demonstrate the ability to use assessment 
tools and methods/ intervention techniques. The aim is also to develop their theoretical knowledge through its 
integration with practice and the ability of self-observation and self-criticism.

Thus is established the correlation between the content and the above learning objectives: 1 – a, f, g | 2 – a, e | 3 e 4 –a | 5 
–b, c, d | 6 – e | 7- f, g | 8 – f | 9 e 10 – g e h.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

I. Método expositivo 
II. Análise documental 
III. Estudo de casos
IV. Prática simulada
V. Autoscopia
VI. Trabalho de grupo

Obtenção de Frequência:
Nota superior a 9,5 na soma total dos produtos de avaliação
Realização de todas as componentes de avaliação 

Cálculo da Classificação Final

Aplicação de parte de um teste de avaliação em situação de prática simulada e interpretação de resultados – 40%
Resposta a uma questão sobre avaliação – 5%
Vídeo do role-play de uma sessão de intervenção com aplicação de metodologias, técnicas e estratégias – 20%
Relatório da análise crítica do role-play de intervenção – 20%
Atitudes reveladas ao longo da UC – 15%

Avaliação em Exame Final
Demonstração prática em role-play de competências de avaliação ou intervenção nas perturbações da linguagem na 
criança
Resposta a questões orais

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
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I. Lectures
II. Documental analysis
III. Cases studies
IV. Simulated practice
V. Autoscopy
VI. Group work

Eligibility for exams:
Grade higher than 9.5 in the total sum of product evaluation
Performance in all evaluation components

Final Classification

Application part of an evaluation test in simulated practice situation and interpretation of results - 40%
Responding to a question on review - 5%
Role-play the video of an intervention session with application of methodologies, techniques and strategies - 20%
Critical analysis of the report of the role-play of intervention - 20%
Attitudes revealed along the UC - 15%

Assessment Final Exam
Practical demonstration in role-playing skills assessment or intervention in language disorders in children
Response to oral questions

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

As aulas desta unidade curricular assumem a dinâmica de prática laboratorial, sendo que os estudantes experienciam 
através de prática simulada o treino da aplicação de testes de avaliação e treino da aplicação de metodologias de 
intervenção. O método expositivo é utilizado para consolidação de conceitos teóricos em articulação com a prática. A 
análise documental é utilizada como suporte para a seleção dos testes e metodologias de intervenção selecionadas 
pelos estudantes. É feita discussão de estudos de casos em trabalho de grupo para contextualizar a aplicação e 
adequação das metodologias, técnicas e estratégias de intervenção, assim como a gravação e autoscopia para a análise 
e desenvolvimento da capacidade crítica da sua correta aplicação.

Através destas metodologias, os estudantes, com a orientação do docente, têm que progressivamente responder aos 
objetivos de aprendizagem estabelecendo-se a seguinte correspondência entre as metodologias e os objetivos de 
aprendizagem supracitados: I – a, e, f | II – a, g | III – e, f | IV – b, c, d | V e VI – f, g, h

A avaliação compreende processos e produtos. Nos processos são avaliadas atitudes reveladas ao longo da unidade 
curricular, como por exemplo assiduidade e pontualidade, capacidade de trabalhar em grupo, participação ativa nas 
atividades realizadas em aula, responsabilidade e autonomia. 
Nos produtos, de acordo com os objetivos de aprendizagem estabelecidos, pede-se: 
Role-play de parte de um teste de avaliação em situação de prática simulada e interpretação de resultados; Resposta a 
uma questão sobre avaliação a importância da avaliação e o que avaliar. Trabalho de grupo com gravação e autoscopia 
de uma sessão de intervenção com aplicação de uma metodologia de intervenção, técnicas e estratégias; Relatório da 
análise da sessão de intervenção.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The lessons of this course assume the dynamics of laboratory practice, and students experience through simulated 
practice training the application of assessment tests and training the application of intervention methodologies. The 
lecture method is used for consolidation of theoretical concepts in conjunction with practice. The documentary analysis 
is used as a support for the selection of tests and intervention methodologies selected by the students. It is used 
discussion group work on case studies to contextualize the application and appropriateness of the methodologies, 
techniques and strategies, as well as recording and autoscopy for the analysis and development of critical capacity of its 
correct application.

Through these methods, the students, with the guidance of the teacher, must progressively respond to learning 
objectives by establishing the following correspondence between the methodologies and the mentioned learning 
objectives: I – a, e, f | II – a, g | III – e, f | IV – b, c, d | V e VI – f, g, h
The assessment comprises processes and products. In proceedings attitudes revealed over the course, are assessed, 
such as attendance and punctuality, ability to work in groups, active participation in activities in class, responsibility and 
autonomy.
In products, in accordance with established learning objectives, are asked:
Role-playing part of an evaluation test in a situation of simulated practice and interpretation of results; Response to a 
question about the importance of assessment and evaluation. Group work with recording and autoscopy, an intervention 
session with application of intervention methodology, techniques and strategies; Analysis of the report of the 
intervention session.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Sua-Kay E., & Tavares, M. ( 2009).Teste de Avaliação da Linguagem na Criança. Lisboa: Oficina Didáctica
Viana, F. (2004). Teste de Identificação de Competências Linguísticas. Lisboa: FCG.
Santos, D., Sua-Kay, E.; (2003) Grelha de Observação da Linguagem. Lisboa: ESSA.
Sim-Sim, I. (2001) Avaliação da Linguagem Oral. Lisboa: FCG. 
Rigolet, S.; (2003) Os três P – Precoce, Progressivo, Positivo – comunicação e linguagem para uma plena expressão. 
Colecção educação especial. Porto: Porto Editora. 
Bishop, D, & Leonard, L.(2000) Speech and language impairments in children: causes, characteristics, intervention and 
outcome. London: Psychology Press.
Leonard, L. B.; (1998). Children with Specific Language Impairment. London: MIT.
Smiley, L., & Goldstein, P. (1998). Language Delays and Disorders: From research to practice. Singular Pub.Group. 
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Verhoeven, L., & Balkom H. (2007). Classification of developmental language disorders: theoretical issues and clinical 
implications, Lawrence Erlb.Ass.

Mapa X - Educação para a Prática II

6.2.1.1. Unidade curricular:

Educação para a Prática II

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Sónia Marina Dias de Jesus Lima / 12 horas

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

Ângela Marina Carvalho de Jesus / 12 horas
Telma Andreia da Costa Pereira / 14 horas
Maria João Silva Pires Ximenes / 12 horas

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

a) Estabelecer relação terapêutica com os utentes
b) Comunicar com os utentes de acordo com o seu nível de compreensão e cultura 
c) Identificar e recolher informação relevante através de meios formais e informais de avaliação
d) Avaliar e interpretar os resultados da avaliação
e) Estabelecer diagnóstico e prognóstico
f) Ter uma postura, voz e fala profissionalmente adequadas
g) Trabalhar integrado numa equipa, cooperar e compreender o papel dos intervenientes
h) Autoavaliar o desempenho pessoal, profissional e identificar necessidades de desenvolvimento
i) Ser pontual, assíduo, e manter compromissos estabelecidos 
j) Ser pró-activo
k) Ser capaz de lidar com sentimentos e emoções
l) Compreender, respeitar e executar procedimentos administrativos 
m) Assegurar aspetos éticos e confidencialidade
n) Apresentar dados relevantes de um caso clínico demonstrando raciocínio clínico
o) Refletir criticamente com base em modelos científicos e prática baseada na evidência

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

a) To establish a therapeutic relationship with clients
b) To communicate with clientes according to their comprehension level and culture
c) To identify and to collect relevant data through formal and informal methods of assessment
d) To assess and to interpret data assessment
e) To establish the diagnosis and prognosis
f) To demonstrate appropriate and professional voice and speech
g) To work integrated in a team, to cooperate and to understand the stakeholders roles
h) To self-evaluate their personal and professional performance and to identify the development needs
i) To be punctual, assiduous and to mantain established compromises 
j) To be proactive
k) To deal with feelings and emotions
l) To understand, to respect and to perform administrative procedures 
m) To ensure ethical issues and confidentiality
n) To presente relevant data of a clinical case, enhancing the clinical reasoning
o) To critically reflet based on cientific models and evidence-base practice

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1. Adequação de procedimentos ao contexto real de estágio, na recolha de dados da anamnese e avaliação de 
perturbações da comunicação, linguagem, fala, voz, deglutição e motricidade oro-facial.
2. Implicação de raciocínio clínico na recolha de dados da anamnese, avaliação, diagnóstico e prognóstico.
3. Importância da interação profissional com cuidadores, cooperante e outros profissionais 
4. Adequação e importância da elaboração de documentos escritos (relatórios, panfletos, brochuras)
5. Moderação de reuniões de apresentação, análise e reflexão crítica de casos e situações decorrentes da prática clínica.
6. Aplicação do raciocínio científico de tomada de decisão – método indutivo e dedutivo
7. Prática baseada em evidência em patologias da comunicação, voz, linguagem, fala e deglutição.

6.2.1.5. Syllabus:

1. Adequacy of procedures to clinical placement settings, in anamnesis and assessment data collection of 
communication, language, speech, voice, swallowing and oral motor disorders
2. Application of clinical reasoning on the anamnesis, assessment, diagnosis and prognosis data collection
3. Relevance of professional interaction with caregivers, external advisor and other professionals
4. Adequacy and relevance in written documents elaboration (reports, brochures, booklets)
5. Moderation, presentation, analysis and critical reflection of cases and situations derived from clinical practice
6. Application of scientific reasoning in decision making – inductive method and deductive method
7. Evidence-base practice in communication, voice, language, speech and swallowing pathologies

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 

curricular.
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O objetivo geral das UC de Educação para a Prática é o desenvolvimento de competência nas áreas de intervenção do 
terapeuta da fala em contexto de estágio.
A Educação para a Prática II pretende promover: exercício de práticas clínicas com diferentes tipos de perturbação em 
diferentes contextos de intervenção em Terapia da Fala (estágio); atividades de reflexão crítica, apresentação de casos e 
moderação de reuniões clínicas (orientação tutorial).
Pretende-se que os estudantes desenvolvam: procedimentos e técnicas de seleção, recolha e análise de dados; o 
estabelecimento de diagnósticos e prognósticos, recorrendo a conhecimentos teórico-práticos adquiridos; raciocínio 
clínico sobre casos observados e apresentados; competências de relação e comunicação terapêutica.
Assim, estabelece-se a correspondência entre os conteúdos e os objetivos de aprendizagem: 1 – c, d, e | 2 – a, b, f, g, h, 
i, j, k, l, m | 3 – f, m, n | 4 – n, o | 5 – n, o.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

The main goal of the Curricular Units (CU) of Practice Education is the competence development in the intervention areas 
of the Speech and Language Therapy (SLT) in a clinical placement setting.
Practice Education II aims to promote: clinical practical activities with different types of disorders in different Speech and 
Language Therapy intervention settings (clinical placements); critical reflection activities, cases presentation and clinical 
meetings moderation (tutorial guidance).
Students are requested to develop: procedures and techniques of data selection, collection and analysis; the 
establishment of diagnosis and prognosis, based on acquired theoretical and practical knowledge; clinical reasoning 
about the observed and presented cases; relation competences and therapeutic communication.
Thus it is established the following correspondence between syllabus and learning objectives above: 1 – c, d, e | 2 – a, b, 
f, g, h, i, j, k, l, m | 3 – f, m, n | 4 – n, o | 5 – n, o

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

I. Observação de modelos
II. Demonstração em contexto real (estágio)
III. Estudo/Discussão de caso
IV. Reflexão e discussão em grupo
V. Resolução de problemas

Avaliação contínua:
Nota superior a 9,5 em cada uma das componentes avaliativas (estágio e tutorias) 
Realização de todas as componentes de avaliação 
• Demonstração prática de procedimentos, técnicas, análise de dados clínicos decorrentes da intervenção clinica direta, 
em contexto de estágio– 70%
• Demonstração prática de comportamentos comunicativos (apresentação de casos, moderação e participação em 
reuniões) e de raciocínio clínico (síntese escrita), em contexto de orientação tutorial – 30% 

Avaliação sem exame final

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

I. Model observation
II. Internship
III. Case Study
IV. Group reflection and discussion
V. Problem solving

Evaluation methods:
To succeed, the final grade must be above 9,5 values (products + processes) 
All the evaluation components are mandatory:
• Practical demonstration of procedures, techniques and clinical data analysis, derived from direct therapeutic 
intervention, in clinical placement setting– 70%
• Practical demonstration of communicative behaviors ( case presentation, meetings moderation and participation) and 
of clinical reasoning (written synthesis), in tutorial guidance setting – 30% 

Evaluation without final exam

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

Esta Unidade Curricular organiza-se de acordo com as seguintes componentes:
-Estágios: prática clínica supervisionada num serviço de Terapia da Fala. 
O estudante: observa o cooperante (terapeuta da fala) na intervenção e interação clínica, em reuniões de equipa, visitas 
a escolas, etc., bem como outros departamentos integrantes da instituição em que está a estagiar; aplica procedimentos 
e técnicas de intervenção terapêutica ao nível da recolha de dados, diagnóstico e prognóstico; discute e faz 
autoavaliações com o orientador cooperante relativamente ao seu desenvolvimento pessoal e profissional. 
No final de estágio espera-se que o estudante tenha sido capaz de observar e intervir de uma forma estruturada em 
todos os aspetos da organização no serviço, do trabalho de avaliação e intervenção do orientador cooperante e que seja 
capaz de analisar, fazer deduções e discutir o que foi observado.
- Tutorias: os estudantes apoiados em pequenos grupos tutoriais na escola, quinzenalmente, discutem, refletem sobre 
casos clínicos apresentados, temáticas e tarefas, decorrentes da prática de estágio. O docente/tutor acompanha o aluno 
ao longo do estágio, orienta o raciocínio clínico, pensamento crítico, análise, discussão e resolução de problemas 
decorrentes da prática.

Os estudantes, com orientação do docente e supervisão do orientador cooperante, deverão progressivamente responder 
aos objetivos de aprendizagem, estabelecendo-se a seguinte correspondência entre metodologias e objetivos de 
aprendizagem supracitados: I e II – a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m | II e III –n, o | V – a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o
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A avaliação desta unidade curricular é individual, compreende processos e produtos, bem como a demonstração de 
atitudes no local de estágio e tutorias.
Nas atitudes são avaliadas, pelo orientador cooperante e docente/tutor, as capacidades comunicativas e atitudes de 
cariz profissional.
Nos processos de aprendizagem ao longo da unidade curricular, são avaliadas a assiduidade e pontualidade, a 
participação, moderação de reuniões, apresentação de casos clínicos e cumprimento de tarefas. 
Nos produtos, e de acordo com os objetivos de aprendizagem estabelecidos para esta unidade curricular é solicitado 
aos estudante que demonstre na prática, atitudes, procedimentos, técnicas, e análise sobre a intervenção clinica direta e 
indireta, em contexto de estágio; demonstre em contexto de orientação tutorial, comportamentos comunicativos 
(apresentação de casos, moderação e participação em reuniões) e de raciocínio clínico (síntese escrita). 

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

This Curricular Unit is organized according to the following components:
- Clinical placements: clinical practice supervised in a Speech and Language Therapy service. Students observe the 
external advisor (speech and language therapist) in clinical intervention and interaction, in team meetings, schools visits, 
etc., as well in other integrated departments of the clinical placement. They also apply therapeutic intervention 
procedures and techniques in data collection, diagnosis and prognosis; discuss and self-evaluate their personal and 
professional development with the external advisor. 
At the end of the clinical placement it is expected that the students had been able to observe and intervene on a 
structured way in all aspects of the service organization and the external advisor assessment and intervention work, and 
had been able to analyze, to deduce and discuss the observed aspects.
- Tutoring: in bimonthly small group meetings at school, with tutor guidance, students reflect and discuss presented 
clinical cases, themes and tasks derived from the clinical placement practice. The teacher/tutor accompanies the student 
along the clinical placement, guides the clinical reasoning, critical thinking, analysis, practical problem solving and 
discussion.

Students, with the teacher guidance and the external advisor supervision, should progressively achieve the learning 
objectives, with the following correspondence between methodologies and the learning objectives above: I e II – a, b, c, 
d, e, f, g, h, i, j, k, l, m | II e III –n, o | V – a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o

The evaluation in this curricular unit is individual and includes processes and products, as well as the demonstration of 
appropriate attitudes in the clinical placement and in tutorial meetings.
The external advisor evaluates the professional attitudes and communicative abilities.
The learning processes evaluated are: attendance and punctuality, participation, meeting moderation, clinical case 
presentation and task accomplishment.
For products evaluation, and according to the learning objectives established for this curricular unit, it is requested that 
the student demonstrates appropriate attitudes, procedures, techniques and analysis of the direct and indirect clinical 
intervention, in the clinical placement setting; communicative behaviors (clinical case presentation, meetings moderation 
and participation) and clinical reasoning (written synthesis) in tutorial guidance setting. 

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Bray, M.Ross, A. & Todd, C. (1999). Speech and Language clinical process & practice. London: Whurr Publishers.
Dodd, B. (2007). Evidence-based pratice and speech-language pathology: Strengths, weknesses, opportunities and 
threats. Folia Phoniatrica et Logopaedica, 52, 118-129.
Pedinielli, J-L. & Fernandez, L. (2008). O estudo de caso e a observação clínica. Lisboa: Climesi.
Kamhi, A. G. (2006). Combining research and reason to make tratment decisions. Language, Speech, and Hearing 
Services in Schools, 37: 255-2256.

Mapa X - Opção I

6.2.1.1. Unidade curricular:

Opção I

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

João Miguel Lima Ferreira 0 hours

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

Vânia Isabel da Cunha Ribeiro / 25 hours

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Desenvolver competências básicas na área da comunicação com pessoas com Surdocegueira (SC). O estudante deverá 
ser capaz de:
a) Descrever os tipos de SC, causas e características
b) Identificar fatores que determinam as competências comunicativas e linguísticas na SC
c) Descrever o papel do terapeuta da fala na SC
d) Identificar os meios e níveis de comunicação usados por e com pessoas com SC
e) Identificar áreas a avaliar na SC
f) Registar observações da comunicação realizadas
g) Selecionar o meio de comunicação de acordo com o sujeito
h) Utilizar meios de comunicação com adultos SC
i) Demonstrar como pode ser agilizada a comunicação com crianças e adultos com SC
j) Identificar aspetos a modificar no ambiente na intervenção em SC
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k) Interagir na ausência de visão e audição utilizando meios não-verbais e sistemas aumentativos de comunicação 
l) Valorizar a comunicação como elemento essencial para o desenvolvimento da pessoa SC
m) Analisar e adequar as suas competências comunicativas

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

Overall goal: To develop basic skills in communication with people with Deafblindness (DB)
The student should be able to:
a) Describe the types of DB, causes and characteristics
b) Identify factors that determine the communication and language skills in DB
c) Describe the speech therapist's role in DB
d) Identify the means and levels of communication used by people with DB
e) Identify areas to review in DB
f) Recording of communication observations
g) Select the appropriate medium according to the subject
h) Using communication with DB adults
i) Demonstrate how it can communication be facilitated, with children and adults with DB
j) Identify aspects to modify the environment to DB
k) Interact in the absence of vision and hearing using non-verbal means and augmentative communication systems
l) Enhance communication as essential factor to the development of people with DB
m) To analyze and adapt their communication skills

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1. Tipos de Surdocegueira
2. Etiologias e características da Surdocegueira Congénita e Surdocegueira adquirida
3. Impacto da Surdocegueira no desenvolvimento e na aprendizagem
4. Orientação e Mobilidade
5. Comunicação e Surdocegueira
6. Níveis de comunicação
7. Sistemas de comunicação
8. Estratégias de comunicação
9. Comunicação e aprendizagem 
10. Avaliação da comunicação
11. Avaliação pedagógica
12. Planeamento da intervenção
13. Estratégias de intervenção
14. Parceiros comunicativos
15. O papel do Terapeuta da Fala na Surdocegueira

6.2.1.5. Syllabus:

1. Types of Deafblind
2. Etiologies and characteristics of Congenital Deafblindness and acquired Deafblindness
3. Impact of Deafblindness in the development and learning
4. Orientation and Mobility
5. Communication and Deafblind
6. Communication Levels
7. Communication Systems
8. Communication strategies
9. Communication and learning
10. Assessing communication
11. Pedagogical evaluation
12. Intervention Planning
13. Intervention strategies
14. Communicative Partners
15. The role of Speech Language Therapist in the Deafblind

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 

curricular.

Na Unidade Curricular de Opção espera-se que os estudantes desenvolvam competências aprofundadas em temáticas 
diferenciadas, complementares ao seu percurso educativo. Nesta unidade curricular as tipologias utilizadas são a 
Orientação Tutorial, Teórica e a Prática Laboratorial.
A unidade curricular de Opção I tem por objetivo desenvolver competências básicas na área da comunicação com 
crianças e adultos com surdocegueira.
Assim, estabelece-se a correspondência entre os conteúdos e os objetivos de aprendizagem supracitados: 1 – a | 2 – a, b 
| 3 – b, l, k | 4 – a, h, j , m | 5 – a, b, c,d, e, f, g, h, i,k, l, m |6 – b, e, g, h, k | 7 – e, f, g, h, i, k | 8 – d, e, f, g, h, i, j, k | 9 – b, f, i, 
j, l, m |10 – e, f | 11 – e, f, j, l |12 – g, h, i, j | 13 – i, j | c

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

In this Optional Course, it is expected that students develop in-depth skills in different subjects, to further their 
education. In this course the types used are the Tutorial, Lectures and Laboratory Practice.
The unit Option I aims to develop basic skills in communication with children and adults with deafblindness.
Thus is established the correlation between the content and the above learning objectives: 1 - a | 2 - a, b | 3 - b, l, k | 4 - a, 
h, j, m | 5 - a, b c, d, e, f, g, h, i, k, l, m | 6 - b, e, g, h, k | 7 - e, f, g, h, i, k | 8 - d , e, f, g, h, i, j, k | 9 - b, f, i, j, l, m | 10 - and f | 
11 - e, f, j, l | 12 - g, h i, j | 13 - i, j | c
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6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

I - Orientação Tutorial
II - Método expositivo
III - Discussão temática 
IV - Trabalho de grupo
V - Reflexão em grupo
VI - Pesquisa
VII - Análise documental 
VIII - Prática simulada 

OBTENÇÃO DE FREQUÊNCIA: 
Presença a 80% de horas 
Nota superior a 9,5 na soma total dos produtos de avaliação
Realização de todas as componentes de avaliação 
Cálculo da Classificação Final

AVALIAÇÃO CONTÍNUA
Produto 1: Elaboração de um filme crítico sobre a Surdocegueira (trabalho de grupo) – 25%
Produto 2: Apresentação de um artigo científico fornecido em aula sobre a temática (trabalho individual) – 15% 
Produto 3: Análise crítica de um dos filmes elaborados pelos pares (trabalho individual - 20%
Participação 40%

EXAME FINAL (época normal, época de recurso, época especial)
Realização de um exame escrito

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

I - Tutorial
II – Lecture 
III - Topic discussion 
IV - Group work
V - Group Reflection
VI - Research
VII - Documents Analysis 
VIII - Simulated Practice
ELIGIBILITY FOR EXAMS:
Presence hours 80%
Grade higher than 9.5 in the total sum of product evaluation
Performance of all evaluation components
Final Classification
CONTINUOUS EVALUATION
Product 1: Development of a critical film about the Deafblind (group work) - 25%
Product 2: Oral presentation of a scientific paper provided in class (individual work) - 15%
Product 3: Critical analysis of one of the films produced by the pairs (individual work - 20%
Participation 40%

FINAL EXAM (normal time, resource time, special time)
Written examination 100%

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

As aulas desta unidade curricular assumem a dinâmica de Orientação Tutorial. As metodologias adotadas nesta UC 
promovem a aprendizagem com base na evidência científica, nas experiências vividas e na discussão com os pares. Os 
alunos são incentivados a trabalharem em equipa, a colaborarem no trabalho dos pares, a participarem em exercícios 
práticos e a familiarizarem-se com a literatura disponível sobre os temas abordados, com orientação do docente. 
As atividades práticas promovem oportunidades de experienciar situações do dia-a-dia sem recorrer aos sentidos de 
distância, capacitando os alunos dos desafios que as pessoas com surdocegueira enfrentam e incentivando-os a 
encontrarem alternativas para a resolução de problemas com que são confrontados. 
A elaboração do filme crítico é um processo centrado no aluno que lhes permite refletirem sobre as suas aprendizagens. 
Como um grupo, irão contribuir para os processos de aprendizagem de cada um e utilizar capacidades interpessoais 
como a comunicação, confiança, tomada de decisões e resolução de conflitos para atingir metas comuns.
A análise crítica dos filmes elaborados pelos pares permite-lhes confrontar os conteúdos do filme com o descrito na 
literatura e com os conhecimentos adquiridos ao longo das aulas, de forma a valorizarem o produto em análise e a 
sugerirem eventuais alterações no sentido de contribuirem para o aprofundamento e consolidação de conhecimentos do 
grupo.
A apresentação de um artigo científico permite aos alunos partilhar conhecimentos, fundamentar as suas escolhas e 
familiarizar-se com a literatura existente.
Estabelece-se então a correspondência entre as metodologias de ensino e os objetivos de aprendizagem supracitados: I 
– g, i, j,k, l, m | II – a, b, c, d | III - c, g | IV – f, g, h, i, j, k | V – c, g, i, l, m| VI - a, b, c, d | VII - a, b, c, d | VIII - f , h, i, k, l

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The lessons of this course assume the dynamics of tutorial orientation. The methodologies used in this curricular unit, 
promote learning based on scientific evidence, the experiences and discussion with peers. Students are encouraged to 
work in teams to collaborate, to participate in practical exercises and to familiarize themselves with the available 
literature on the topics covered, with guidance of the teacher.
The practical activities promote opportunities to experience the day-to-day without using the senses, enabling students 
for the challenges that people with deafblindness face and encouraging them to find alternatives for solving problems.
The film critic is a student-centered process that allows them to reflect on their learning. As a group, will contribute to 
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each learning processes and use interpersonal skills such as communication, confidence, decision-making and conflict 
resolution to achieve common goals.
The critical analysis of films, developed by peer allows them to confront the contents of the movie as described in the 
literature and with the knowledge acquired during the lessons in order to appreciate the product in question and to 
suggest possible changes in order to contribute to the deepening and consolidation of knowledge of the group.
The presentation of a scientific paper allows students to share knowledge give reasons for their choices and familiarize 
with the existing literature.
Then establishes the correspondence between the teaching methodologies and the aforementioned learning objectives: I 
- g, i, j, k, l, m | II - a, b, c, d | III - c, g | IV - f, g, h, i, j, k | V - c, g, i, l, m | VI - a, b, c, d | VII - a, b, c, d | VIII - f, h, i, k, l

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Bruce, S.(2008)The use of action plans to support communicative programming for children who are 
deafblind.RE:view,39,71-83
Bruce,S., Mann,A., Jones,C., & Gavin,M.(2007)Gestures expressed by children who are congenitally deaf-blind: 
topography, rate, and function. Journal of Visual Impairment 6 Blindness,101
Cambruzzi,R. & Costa,M.(2007)Análise dos níveis de comunicação do aluno com surdocegueira.Temas em Psicologia da 
SBP,15,249-268
Lolli,D. & Amaral,I(2011)Communication, experience and movement:A framework for education of children with multiple 
disabilities including visual impairments. Journal of Defectology,3,69-78
Reyes,D.(2004)La sordoceguera: una discapacidad singular.In:ONCE (Ed.)La sordoceguera.Un análisis 
multidisciplinary.Madrid:ONCE
Villas Boas,D., Ferreira,L., Moura,M. & Maia,S.(2012)A comunicação de pessoas com surdocegueira e a atuação 
fonoaudiológica.Distúrbios da Comuniação,24,407-414

Mapa X - Ciências Biomédicas III

6.2.1.1. Unidade curricular:

Ciências Biomédicas III

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Maria Helena de Figueiredo Ramos Caria / 0 horas

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

Maria Isabel Santos Lestro Henriques / 25 horas

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

No final da unidade curricular Ciências Biomédicas III, cujo enfoque programático é em Neurologia, pretende-se que o 
estudante adquira competências para ser capaz de :
a) Conhecer e compreender a anatomia e fisiologia do sistema nervoso central e periférico envolvido nas alterações da 
fala e da deglutição
b) Utilizar modelos anatómicos, imagens bi e tridimensionais de vias e estruturas anatomo fisiologicas relacionadas com 
a fala e a deglutição
c) Reconhecer as patologias mais prevalentes na base das alterações da fala e da deglutição
d) Compreender a importância do diagnóstico de localização anatómica dos diversos sintomas para um tratamento 
adequado

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

At the end of the course Biomedical Sciences III, focused in Neurology, is expected that the student develop skills to be 
able of:
a) Known and understanding the anatomy and the physiology of the central and peripheral nervous systems involved in 
the alterations of speech and swallowing.
b) Use anatomical models, visualize images of two and three dimensional pathways and anatomic-physiological 
structures associated with speech and swallowing.
c) Identify the most prevalent pathologies underlying speech and swallowing disabilities 
d) Understand the relevance of the diagnosis of anatomical location of the various symptoms, signs and conditions, for 
proper and accurate treatment, based on the underlying neurophysiological changes.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1.Introdução e resumo histórico sobre a Neurologia da Linguagem
Neuroanatomia (NA) e Neurofisiologia (NF) da Linguagem 
Localização topográfica em Neuroanatomia
Tecnologias de imagem e localização de lesão no sistema nervoso central e sistema nervoso periférico
Doentes com AVC e perturbações da linguagem

2. NA e NF do córtex cerebral e lobos cerebrais
Diencéfalo e tronco cerebral 
NA dos pares craneanos protuberanciais
Afasias, disfasias

3. NA e NF dos pares craneanos medulares.
Exame neurológico dos pares craneanos 
Esclerose multipla e alterações da linguagem
NA e NF dos núcleos basais e substância branca cerebral 
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4. Alterações da deglutição de causa neurológica
Escalas e scores neurológicos
Avaliação de doentes com disfagia e relevância prognóstica

5. Doenças degenerativas do SNC
Neuroprotecção e mecanismos de reparação neuronal e astroglial 
NA e NF do sistema límbico, diencéfalo e cerebelo
Populações celulares e redes neuronais

6.2.1.5. Syllabus:

1. Introduction and historical overview of the Neurology of Language
Neuroanatomy (NA) and neurophysiology (NP) of Language
Topographic location in Neuroanatomy
Imaging technologies and lesion location in the Central and Peripheral Nervous System 
Stroke patients and language disorders

2. NA and NP of the cerebral cortex and cerebral lobes
Diencephalon and brainstem
NA of cranial nerves
Aphasia, dysphasia

3. NA and NP of the spinal cord cranial nerves.
Neurological examination.
Multiple sclerosis and language alterations
NA and NP of basal ganglia and cerebral white matter

4. Neurological etiology of swallowing disorders
Scales and neurological scores
Evaluation of patients with dysphagia and prognostic relevance

5. Degenerative diseases of the Central Nervous System 
Neuroprotection and mechanisms of neuronal and astroglial repair 
NA and NP of the limbic system, diencephalon and cerebellum
Cell populations and neuronal networks

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 

curricular.

Os objetivos de aprendizagem da Unidade Curricular de Ciências Biomédicas III compreendem a capacitação do 
estudante com vista à compreensão e interpretação do raciocínio neurológico. A sequência do programa segue um 
percurso histórico pelo que é lógico-dedutivo. Por outro lado, os vários pontos do programa são sempre desenvolvidos 
considerando a relação sintomas, anatomia e fisiologia na origem de uma lesão e a relevância da localização da lesão 
para o seu diagnóstico. O desenvolvimento do programa está estabelecido de forma a consolidar a compreensão dos 
conteúdos através da análise de problemas/casos reais de perturbações da linguagem de origem neurológica de forma a 
permitir o cumprimento dos objetivos definidos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

The learning objectives of the Biomedical Sciences III Course comprise students' skills for the understanding and 
interpretation of neurological reasoning. The sequence of the program follows the historical perspective being logical-
deductive. The contents are organized considering the relation between symptoms, anatomy and physiology at the origin 
of a neurological lesion associated to any language disability and considering also the relevance of its localization at the 
brain for an accurate diagnosis and prognosis. The understanding of theoretical contents and the practical approach 
based in the study of real cases of neurological origin enable students to achieve the proposed objectives.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

As estratégias de ensino/aprendizagem que irão ser utilizadas no decorrer desta unidade curricular incluem a exposição 
teórica de conceitos, a discussão temática e a reflexão em grupos, o estudo / discussão de casos e a resolução de 
problemas, a demonstração e a utilização e manuseamento de instrumentos.
A avaliação continua faz-se através de um trabalho de pesquisa que inclui a análise documental (artigos, textos, imagem, 
audio-visual) de um tema selecionado pelo estudante. Desta pesquisa o estudante terá de produzir um resumo (com um 
peso de 10% para a avaliação final), um artigo escrito (com um peso de 20% para a avaliação final) e uma apresentação 
oral e discussão (com um peso de 70% para a avaliação final). A avaliação final terá de ser igual ou superior a 9,5 valores 
para ser bem sucedida.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The teaching / learning strategies used during this course include the theoretical exposition, thematic discussion and 
reflection in groups, the study / discussion of cases and problem solving, the demonstration and the handling of clinical 
instruments.
Ongoing assessment is made through a research individual work that includes the analysis of documents (articles, text, 
image, audio-visual) of a topic selected by the student. The output expected from the student is an abstract (with a 10% 
weight for the final assessment), a paper (with a 20% weight for the final evaluation) and an oral presentation with 
discussion (with a weight of 70% for the final evaluation). The final evaluation must be equal to or greater than 9.5 to be 
successful.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
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A metodologia de ensino utilizada é expositiva e participativa envolvendo os estudantes na construção dos seus 
próprios conhecimentos à medida que os conteúdos teóricos são lecionados. O recurso à apresentação de casos 
clínicos reais, a visualização de imagens e o manuseamento de modelos anatómicos para compreender a localização de 
uma lesão neurológica associada a perturbações da linguagem especificas e simultaneamente conhecer as vias 
fisiológicas e as estruturas anatómicas afetadas é uma forma coerente que facilita a apreensão destes conteúdos pelo 
estudante.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The teaching methodology is expository and participatory involving students in the progression of their own knowledge 
as the theoretical contents are taught. The discussion of clinical cases, the visualization of real images and the handling 
of anatomical models to understand the location of a neurological damage associated with a specific language disorders 
and simultaneously identify the physiological pathways and the damaged anatomical structures is a coherent method for 
promote learning abilities on the student.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Bradley WG et al. (2008) Neurology in clinical practice. 5th ed. Elsevier
Brust CM (2007) Current diagnosis & treatment-Neurology. McGraw-Hill.
FerroJ, Pimentel J (2006). Neurologia. Princípios, diagnostico e tratamento. Lidel.
Fuller G (2008) Neurological examination made easy. 4th ed. Elsevier
Garcia CA, Coelho MH (2009). Neurologia Clinica. Principios Fundamentais. Lidel.
Nolte J (2009) The Human Brain. An introduction to its functional anatomy.Elsevier
SITES:
http://www.speech-therapy-information-and-resources.com/anatomy-of-the-language-system.html
http://thebrain.mcgill.ca/flash/a/a_10/a_10_cr/a_10_cr_lan/a_10_cr_lan.html#2
http://quizlet.com/14104366/speller/

Mapa X - Terapia da Fala, Ética e Deontologia II

6.2.1.1. Unidade curricular:

Terapia da Fala, Ética e Deontologia II

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Helena Maria de Jesus Germano / 34,5 horas 

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

Telma Andreia da Costa Pereira / 3 horas

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

a) Identificar a documentação necessária para o início do exercício da profissão – como e onde obter. 
b) Elaborar um Curriculum vitae. 
c) Elaborar uma carta de apresentação.
d) Conhecer os procedimentos de uma entrevista de emprego.
e) Reconhecer as especificidades do trabalho do terapeuta da fala em contexto hospitalar e escolar. 
f) Identificar níveis de prevenção em saúde.
g) Identificar princípios de bioética.
h) Conhecer os princípios de tomada de decisão ética.
i) Analisar as vivências em contexto profissional que colocaram questões éticas. 
j) Elaborar propostas de tomada de decisão ética para as vivências analisadas.
k) Preparar e lecionar uma aula subordinada a um dos temas de ética aplicada, incluindo uma componente de discussão 
e reflexão conjunta.
l) Reconhecer os aspetos salientes dos temas de ética aplicada trabalhados em aula.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

Students must be able to:
a) Identify the documentation due for starting professional practice - how and where to get it. 
b) Build curriculum vitae.
c) Elaborate a cover letter.
d) To know the procedures for a job interview.
e) To recognize the work specificities of the speech and language therapist in hospital and school context.
f) Identify levels of prevention in health.
g) Identify principles of bioethics.
h) Know the principles of ethical decision-making.
i) Review the experiences in clinical placement that elicited ethical issues.
j) To prepare proposals for ethical decision-making for the analyzed experiences.
k) To prepare and teach a lecture on applied ethics, including a component of discussion and joint reflection.
l) To recognize the salient aspects of applied ethical subjects that has been worked in class.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

I. Preparação para a entrada na profissão: Curriculum Vitae, carta de apresentação, entrevista de emprego, 
documentação a tratar (Cédula Profissional, Segurança Social, Finanças).
II. Especificidades do trabalho do terapeuta da fala numa Instituição Hospitalar e numa Instituição Escolar.
III. Níveis de prevenção em saúde.
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IV. Princípios de Bioética.
V. Princípios éticos e deontológicos da profissão - revisão.
VI. Dilemas éticos - metodologias de tomada de decisão.
VII. Ética aplicada a situações concretas: 
1) Advocacy.
2) Menores em risco. Proteção de menores.
3) Divórcio – Síndrome de alienação parental.
4) Idosos em risco. Testamento Vital.
5) Teleprática.
6) Educação Clínica de Terapeutas da Fala.

6.2.1.5. Syllabus:

I. Preparation for entry into the profession: CV, cover letter, job interview, documentation to be prepared (professional 
licence, social security, taxes).
II. Work specificities of the speech and language therapist in hospital and school contexts 
III. Health prevention levels.
IV. Principles of Bioethics.
V. ethical and deontological principles of the profession - review.
VI. Ethical dilemmas - decision-making methodologies.
VII. Ethics applied to specific situations:
1) Advocacy.
2) Children and young people at risk. Protection of minors.
3) Divorce - Parental Alienation Syndrome.
4) Elderly people at risk. Vital Will.
5) Telepratice.
6) Clinical education of speech and language therapists.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 

curricular.

Os conteúdos programáticos visam responder aos objetivos gerais desta UC: Preparação para o início do exercício 
profissional, com foco na empregabilidade; Desenvolvimento de um pensamento ético através da compreensão e análise 
de situações problemáticas ou complexas, onde a tomada de decisão ética terá que ser aplicada.

As aulas têm uma tipologia teórico prática e promovem a aquisição de novos conhecimentos teóricos cuja prática – 
aplicação a situações concretas, análise crítica e clínica, tomada de decisão – é desenvolvida e ligada à teoria. 

Os conteúdos programáticos refletem-se nos objetivos de aprendizagem, com os quais têm uma correspondência direta: 
I – a, b, c, d | II – e | III – f | IV – g | V – i, j, k, l | VI – h, i, j, k, l | VII – e, f, g, h, k, l

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

Syllabus contents are intended to respond to the overall objectives of this course: Preparation for the beginning of their 
professional practice, focusing on employability; Development of an ethical thinking through understanding and analysis 
of problems or complex situations where ethical decision making will have to be applied.

Theoretical/practical classes promote the acquisition of new theoretical knowledge whose practice - application to 
concrete situations, critical analysis and clinical decision-making - is developed and linked to theory.

Syllabus contents are reflected in the learning objectives, with which they have a direct correspondence: I - a, b, c, d | II - 
and | III - f | IV - g | V - i, j, k, l | VI - h, i, j, k, l | VII - e, f, g, h, k, l

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Método expositivo
Discussão temática
Resolução de problemas
Reflexão em grupo
Ensino por pares
Avaliação por pares

Obtenção de frequência: 
Apresentação de todos os produtos definidos para a avaliação contínua.
Presença nas aulas de ensino por pares - a não presença nestas aulas desconta 0,5 valores por cada falta na nota final.

Cálculo da Classificação Final

Avaliação Contínua:
- Lecionação de uma aula e argumentação /resposta às questões levantadas no debate: Avaliação do docente e 
Avaliação por pares
- Apresentação do currículum vitae. 

Exame final - Apresentação (50% da nota ) e discussão (50% da nota) de um trabalho sobre tema fornecido pelo docente. 
A aprovação à UC só se verifica se cada um dos componentes da avaliação tiver nota superior a 9,5 valores.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Lecture
Thematic discussion
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Problem solving
Group reflection
Peer teaching
Peer assessment

Eligibility for continuous assessment
Presentation of all products defined for the ongoing assessment.
Attendance at peer teaching classes – absence of these classes implies a penalty of 0,5 on final mark

Final mark
Continuous Assessment - Class taught by the students and argumentation / answering questions raised in the debate: 
teacher and peer assessment
- Presentation of the CV.
Final exam - Presentation (50% of grade) and discussion (50% of grade) working on one theme provided by the teacher. 
Approval for the UC is on condition that each of the evaluation components have a grade higher than 9.5.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

A unidade curricular de Terapia da Fala, Ética e Deontologia II tem uma tipologia teórico-prática. 
No início são trabalhadas competências de preparação para a empregabilidade, quer numa perspetiva individual (CV, 
carta de apresentação, entrevista de emprego) quer numa perspetiva de compreensão mais detalhada das instituições 
empregadoras – saúde e educação – aliando a perspetiva ética a estas competências. Combina-se aqui o método 
expositivo com a aplicação prática – elaboração de CV e carta de apresentação.
Nesta unidade curricular os estudantes têm que fazer apelo aos conhecimentos que adquiriram em Terapia da Fala, Ética 
e Deontologia I e, partindo deles, desenvolver novas competências de tomada de decisão ética, partindo da sua própria 
experiência clínica nos estágios que já realizaram. As situações expostas são analisadas pela turma, que propõe 
soluções para a resolução dos problemas debatidos.
É depois trabalhada a ética e deontologia aplicada a situações específicas e críticas com que poderão vir a lidar, como 
por exemplo crianças e jovens em risco, idosos em risco, testamento vital, alienação parental e solicitação de 
testemunhos na justiça; são também abordados contextos de exercício em desenvolvimento no país: Advocacy e 
Teleprática. As aulas sobre estas temáticas são preparadas e lecionadas pelos próprios estudantes – ensino por pares – 
e têm também uma componente de avaliação por pares. Pretende-se que nelas se reflita a aquisição de todos os 
objetivos de aprendizagem; a sua preparação é discutida com os estudantes, em atendimento, sempre que o solicitem. 
Uma destas aulas, sobre educação clínica, tem o objetivo de contribuir para a preparação dos estudantes para serem 
futuros educadores clínicos, através do conhecimento e análise crítica das competências de um educador clínico e das 
especificidades deontológicas desta função.
Privilegia-se portanto nesta unidade curricular uma metodologia que propicia a relação teoria/prática, fomentando a 
prática baseada em evidência e o raciocínio crítico e clínico, adequada aos objetivos de aprendizagem estabelecidos - 
pretende-se que os estudantes adquiram uma visão abrangente de situações que podem ocorrer no exercício da 
profissão e que desenvolvam uma atitude eticamente correta para lhes fazer face.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The course of Speech Therapy, Ethics and Deontology II has a theoretical and practical typology.
At the beginning, this UC focus in developing skills for employability, either on an individual perspective (CV, cover 
letter, job interview) or on the perspective of a deeper understanding of the employing institutions (health and education 
ones), combining ethical perspective to these skills. Lectures are combined with practice - preparation of CV and cover 
letter.
This course requires students to calling on the knowledge they have acquired in Speech Therapy, Ethics and Deontology 
and I, from which they will develop new skills of ethical decision-making, by reflecting on their own clinical experience in 
past internships. Issues are analyzed by the group, which proposes solutions to solve the problems discussed.
In a second phase of this UC, students work on ethics and deontology applied to specific and critical situations that are 
likely to deal with, such as children and youth at risk, the elderly at risk, living will, parental alienation and request 
testimony in court; also are covered some developing professional practice contexts in the country: Advocacy and 
Telepractice. The classes on these subjects are prepared and taught by the students – peer teaching, and also have a 
peer assessment component. It is intended that these classes reflect the acquisition of all learning objectives; its 
preparation is discussed with the students in attendance, whenever requested.
The class on clinical education aims to contribute to the preparation of students to be future clinical educators, through 
knowledge and critical analysis of the competences of a clinical educator and ethical specifics of this professional role.
The methodological focus is therefore, on this course, the relationship theory / practice, fostering evidence-based 
practice and the critical and clinical reasoning, appropriate to the established learning objectives - it is intended that 
students acquire a comprehensive view of situations that may occur into the professional practice and to develop an 
ethically correct attitude to address them.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

APTF; Código Ético e Deontológico do Terapeuta da Fala, 1999 (Disponível em : www.aptf.org)
CPLOL; A Framework for Ethical Practice in Speech and Language Therapy, 2009 (Disponível em : www.cplol.eu)
Body, R., McAllister. L. ; Ethics in speech and language therapy, West Sussex : Wiley-Blackwell, 2009
Irwin, D. ; Ethics for speech-language pathologists and audiologists, New York : Thomson, 2007
Sim, J. ;. Ethical decision-making in therapy practice, Oxford : Butterworth Heinemann, 1997
Eadie, T., Charland, L.; Ethics in Speech-Language Pathology: Beyond the Codes and Canons., Revue d'orthophonie et 
d'audiologie - Vol. 29, N° 1. , 2005 
(http://www.caslpa.ca/english/resources/database/files/2005_JSLPA_Vol_29/No_01_1-64/Eadie_Charland_JSLPA_2005.pdf)
Serrão, D., Nunes, R. ;Ética em cuidados de saúde, Porto : Porto Editora, 1998

Mapa X - Educação para a Prática III
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6.2.1.1. Unidade curricular:

Educação para a Prática III

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Sónia Marina Dias de Jesus Lima / 12 horas

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

Ângela Marina Carvalho de Jesus / 14 horas
Telma Andreia da Costa Pereira / 19 horas
Maria João Silva Pires Ximenes / 15 horas

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

a) Estabelecer relação terapêutica com os utentes
b) Comunicar com os utentes de acordo com o seu nível da compreensão e cultura
c) Realizar a avaliação terapêutica e estabelecer o diagnostico
d) Formular um programa terapêutico
e) Preparar, executar e avaliar uma sessão terapêutica
f) Usar técnicas e estratégias específicas
g) Ter uma postura, voz e fala profissionalmente adequada
h) Integrar-se numa equipa, cooperar e compreender o papel dos intervenientes
i) Autoavaliar o desempenho pessoal e profissional e dentificar necessidades de desenvolvimento
j) Ser pontual, assíduo e manter os compromissos estabelecidos 
k) Ser pró-activo
l) Compreender, respeitar e executar procedimentos administrativos 
m) Assegurar aspectos éticos e confidencialidade
n) Apresentar dados relevantes de um caso clínico demonstrando raciocínio clínico

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

a) To establish a therapeutic relationship with clients
b) To communicate with clients according to their comprehension level and culture
c) To perform the therapeutic assessment and to establish the diagnosis
d) To elaborate a therapeutic program
e) To prepare, to perform and to evaluate a therapeutic session
f) To use specific techniques and strategies
g) To demonstrate a professionally appropriated posture, voice and speech
h) To integrate into a team, to cooperate and to understand the stakeholders role
i) To self-evaluate the personal and professional performance and to identify development needs
j) To be punctual, assiduous and to maintain the established compromises 
k) To be proactive
l) To understand, to respect and to perform administrative procedures 
m) To ensure ethical aspects and confidentiality
n) To present relevant data of a clinical case enhancing the clinical reasoning
o) To critically reflect based on scientific models and evidence-based practice

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1. Aplicação de raciocínio clínico na recolha de dados observados da anamnese, avaliação, diagnóstico e prognóstico
2. Adequação e estabelecimento de objetivos terapêuticos - SMART
3. Modelos de intervenção terapêutica, técnicas, estratégias - Modelos de intervenção preventiva
4. Estabelecimento e adequação do plano e programa terapêutico em perturbações da comunicação, linguagem, fala, 
voz, deglutição e motricidade oro-facial 
5. Adequação de registos de sessão – SOAP
6. Adequação da interação profissional com cuidadores, orientador cooperante e outros profissionais 
7. Adequação e importância na elaboração de documentos escritos (relatórios, panfletos, brochuras)
8. Moderação, apresentação, análise e reflexão crítica de casos e situações decorrentes da prática clínica.
9. A aplicação do raciocínio científico de tomada de decisão – método indutivo e dedutivo
10. Prática baseada em evidência sobre patologias da comunicação, voz, linguagem, fala e deglutição

6.2.1.5. Syllabus:

1. Application of clinical reasoning on the observed data collection from the anamnesis, assessment, diagnosis and 
prognosis
2. Adequacy and establishment of therapeutic SMART goals
3. Therapeutic intervention models, techniques and strategies – Preventive intervention models
4. Establishment and adequacy of the therapeutic plan and program on communication, language, speech, voice, 
swallowing and oral motor disorders 
5. Adequacy of the session registries - SOAP
6. Adequacy of professional interaction with caregivers, external advisor and other professionals 
7. Adequacy and relevance in written documents elaboration (reports, brochures, booklets)
8. Moderation, presentation, analysis and critical reflection of cases and situations derived from clinical practice
9. Application of scientific reasoning in decision making – inductive method and deductive method
10. Evidence-base practice in communication, voice, language, speech and swallowing pathologies

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 

curricular.
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O objetivo geral das UC de Educação para a Prática visam o desenvolvimento de competência nas áreas de intervenção 
do terapeuta da fala em contexto de estágio.

Esta UC de Educação para a Prática III pretende promover: atividades práticas clínicas com diferentes tipos de 
perturbação em diferentes contextos de intervenção em Terapia da Fala (estágio); atividades de reflexão crítica, 
apresentação de casos e moderação de reuniões clínicas (orientação tutorial).

Pretende-se que os estudantes desenvolvam: procedimentos e técnicas de avaliação, diagnóstico e intervenção 
terapêutica, recorrentes de conhecimentos teórico-práticos adquiridos; raciocínio clínico sobre casos observados e 
apresentados, recorrendo a modelos teórico-práticos; competências de relação e comunicação terapêutica.

Assim, estabelece-se a correspondência entre os conteúdos e os objetivos de aprendizagem: 1 – c| 2 –d| 3 e 4 –d, e, f | 5 
– e|6 – g, h, i, j, k, l, m | 7 – f |8, 9, 10 – n, o

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

The main goal of the Curricular Units (CU) of Practice Education (PE) is the competence development in the intervention 
areas of the Speech and Language Therapy (SLT) in a clinical placement setting.
PE III aims to promote: clinical practical activities with different types of disorders in different Speech and Language 
Therapy intervention settings (clinical placements); critical reflection activities, cases presentation and clinical meetings 
moderation (tutorial guidance).
Students are requested to develop: assessment procedures and techniques, diagnosis and therapeutic intervention, 
derived from acquired theoretical and practical knowledge; clinical reasoning about the observed and presented cases, 
based on theoretical and practical models; relation competences and therapeutic communication.
Thus it is established the following correspondence between syllabus and learning objectives above: 1 – c| 2 –d| 3 e 4 –d, 
e, f | 5 – e|6 – g, h, i, j, k, l, m | 7 – f |8, 9, 10 – n, o

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Metodologias de ensino utilizadas:
I. Observação de modelos
II. Demonstração em contexto real (estágio)
III. Estudo/Discussão de caso
IV. Reflexão e discussão em grupo
V. Resolução de problemas

Obtenção de Frequência
Nota superior a 9,5 em cada uma das componentes avaliativas (estágio e tutorias) 
Realização de todas as componentes de avaliação 
Cálculo da Classificação Final
• Demonstração prática de procedimentos, técnicas, análise de dados clínicos e intervenção terapêutica, em contexto de 
estágio– 70%
• Demonstração prática de comportamentos comunicativos (apresentação de casos, moderação e participação em 
reuniões) e de raciocínio clínico (síntese escrita), em contexto de orientação tutorial – 30% 

Avaliação sem exame final

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

I. Model observation
II. Internship
III. Case Study
IV. Group reflection and discussion
V. Problem solving

Evaluation methods:
To succeed, the final grade must be above 9,5 values (products + processes) 
All the evaluation components are mandatory:
• Practical demonstration of therapeutic intervention procedures, techniques and clinical data analysis, in clinical 
placement setting– 70%
• Practical demonstration of communicative behaviors ( case presentation, meetings moderation and participation) and 
of clinical reasoning (written synthesis), in tutorial guidance setting – 30% 

Evaluation without final exam

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

Esta Unidade Curricular organiza-se de acordo com as seguintes componentes:
- Estágios: prática clínica supervisionada num serviço de Terapia da Fala. O estudante, observa o orientador cooperante 
(terapeuta da fala) e atua em conformidade na intervenção e interação clínica, em reuniões de equipa, visitas a escolas, 
etc., bem como outros departamentos integrantes da instituição em que está a estagiar. Aplica procedimentos e técnicas 
de intervenção terapêutica na recolha de dados, diagnóstico e prognóstico, planeamento, programação e intervenção 
terapêutica. Discute e faz autoavaliações com o orientador cooperante relativamente ao seu desenvolvimento pessoal e 
profissional. No final de estágio espera-se que o estudante tenha sido capaz de observar e intervir de uma forma 
estruturada em todos os aspetos da organização no serviço, do trabalho de avaliação e intervenção do orientador 
cooperante e que seja capaz de analisar, fazer deduções e discutir o que foi observado.
- Tutorias: Os estudantes apoiados em pequenos grupos tutoriais na escola, quinzenalmente, discutem, refletem sobre 
casos clínicos apresentados, temáticas e tarefas, decorrentes da prática de estágio. O docente/tutor acompanha o aluno 
ao longo do estágio, orienta o raciocínio clínico, pensamento crítico, análise, discussão e resolução de problemas 
decorrentes da prática.
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Os estudantes, com orientação do docente e supervisão do orientador cooperante, deverão progressivamente responder 
aos objetivos de aprendizagem, estabelecendo-se a seguinte correspondência entre metodologias e objetivos de 
aprendizagem supracitados: I e II – a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m | III e IV – c, d, e, f, n, o| V – a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m

A avaliação desta unidade curricular é individual, compreende processos e produtos, bem como a demonstração de 
atitudes no local de estágio e tutorias.
Nas atitudes são avaliadas, pelo orientador cooperante e docente/tutor, as capacidades comunicativas e atitudes de 
cariz profissional.
Nos processos de aprendizagem ao longo da unidade curricular, são avaliadas a assiduidade e pontualidade, a 
participação, moderação de reuniões, apresentação de casos clínicos e cumprimento de tarefas. Nos produtos, e de 
acordo com os objetivos de aprendizagem estabelecidos para esta unidade curricular é solicitado ao estudante que 
demonstre na prática, atitudes, procedimentos, técnicas, e análise sobre a intervenção clinica direta e indireta, em 
contexto de estágio; demonstre em contexto de orientação tutorial, comportamentos comunicativos (apresentação de 
casos, moderação e participação em reuniões) e de raciocínio clínico (síntese escrita). 

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

This Curricular Unit is organized according to the following components:
- Clinical placements: clinical practice supervised in a Speech and Language Therapy service. Students observe the 
external advisor (speech and language therapist) and acts in conformity in clinical intervention and interaction, in team 
meetings, schools visits, etc., as well in other integrated departments of the clinical placement. They also apply 
therapeutic intervention procedures and techniques in data collection, diagnosis and prognosis, planning, programming 
and therapeutic intervention; discuss and self-evaluate their personal and professional development with the external 
advisor. At the end of the clinical placement it is expected that the students had been able to observe and intervene on a 
structured way in all aspects of the service organization and the external advisor assessment and intervention work, and 
had been able to analyze, to deduce and discuss the observed aspects.
- Tutoring: in bimonthly small group meetings at school, with tutor guidance, students reflect and discuss presented 
clinical cases, themes and tasks derived from the clinical placement practice. The teacher/tutor accompanies the student 
along the clinical placement, guides the clinical reasoning, critical thinking, analysis, practical problem solving and 
discussion.

Students, with the teacher guidance and the external advisor supervision, should progressively achieve the learning 
objectives, with the following correspondence between methodologies and the learning objectives above: I e II – a, b, c, 
d, e, f, g, h, i, j, k, l, m | III e IV – c, d, e, f, n, o| V – a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m

The evaluation in this curricular unit is individual and includes processes and products, as well as the demonstration of 
appropriate attitudes in the clinical placement and in tutorial meetings.
The external advisor evaluates the professional attitudes and communicative abilities.
The learning processes evaluated are: attendance and punctuality, participation, meeting moderation, clinical case 
presentation and task accomplishment.
For products evaluation, and according to the learning objectives established for this curricular unit, it is requested that 
the student demonstrates appropriate attitudes, procedures, techniques and analysis of the direct and indirect clinical 
intervention, in the clinical placement setting; communicative behaviors (clinical case presentation, meetings moderation 
and participation) and clinical reasoning (written synthesis) in tutorial guidance setting. 

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Bray, M.Ross, A. & Todd, C. (1999). Speech and Language clinical process & practice. London: Whurr Publishers.
Dodd, B. (2007). Evidence-based pratice and speech-language pathology: Strengths, weknesses, opportunities and 
threats. Folia Phoniatrica et Logopaedica, 52, 118-129.
Pedinielli, J-L. & Fernandez, L. (2008). O estudo de caso e a observação clínica. Lisboa: Climesi.
Kamhi, A. G. (2006). Combining research and reason to make tratment decisions. Language, Speech, and Hearing 
Services in Schools, 37: 255-2256.
Peixoto, V., Rocha, J. (2009). Metodologias de Intervenção em Terapia da Fala. Porto: Edições Universidade Fernando 
Pessoa.

Mapa X - Opção II

6.2.1.1. Unidade curricular:

Opção II

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

João Miguel Lima Ferreira / 0 horas

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

Maria Helena de Figueiredo Ramos Caria / 25 horas

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

O Objetivo geral desta UC é desenvolver competências na área das Alterações Hereditárias associadas a doenças com 
perturbações da fala e da linguagem. No final da Unidade Curricular espera-se que o estudante:
a) Demonstre conhecimentos e competências sobre a transmissão hereditária autossómica, recessiva, mitocondrial e 
ligada ao sexo de várias doenças, 
b) Reconheça exemplos de doenças genéticas com perturbações da fala ou da linguagem e saiba explicar o seu modo 
de transmissão e progressão,
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c) Distinga condições sindrómicas de condições não sindrómicas e distinga alterações cromossómicas de alterações ao 
nível do gene. 
d) Reconhecer alterações em cariótipos e outros exames de diagnóstico molecular permitindo um maior dominio dos 
avanços do diagnóstico molecular em todas as doenças e consequentemente uma melhor abordagem do indivíduo 
afetado e respetivas familias.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

The general purpose of this course is to develop skills in the field of Hereditary Alterations associated with impaired 
speech and language conditions. In the end of the course is expected that the students:
a) Demonstrate knowledge and skills on the inheritance autosomal recessive, sex-linked and mitochondrial of various 
diseases,
b) Recognize examples of genetic diseases with impaired speech or language and learn explain its mode of transmission 
and progression,
c) Distinguish syndromic conditions from not syndromic, and chromosomal aberrations changes at the gene level.
d) Recognize changes in karyotype and other molecular diagnostic tests allowing a greater field of advances in 
molecular diagnosis in all diseases and consequently a better approach to the affected individual and respective 
families.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1) Noções gerais de hereditariedade
2) Genótipo e fenótipo 
3) Cromossoma, gene e proteína
4) Exemplos de doenças genéticas associadas a perturbações da fala: genótipos e fenótipos
5) Exemplos de doenças genéticas aqssociadas a perturbações da linguagem: genótipos e fenótipos
6) Cariótipos humanos: técnicas, nomenclatura e anomalias cromossómicas particulares 
7) Diagnóstico molecular: técnicas e graus de informações
8) Noções essenciais de aconselhamento genético

6.2.1.5. Syllabus:

1) Introduction to general Hereditary concepts
2) Genotype and phenotype
3) Chromosome, gene and protein
4) Examples of genetic diseases associated to speech disorders: genotypes and phenotypes
5) Examples of genetic diseases associated to language disorders: genotypes and phenotypes
6) Human karyotypes: technical procedures, nomenclature and specific chromosomal abnormalities
7) Molecular Diagnostics: techniques and types of information
8) Essential Concepts on genetic counseling

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 

curricular.

.Nesta UC desenvolveu-se um plano curricular que permite aos estudantes atingirem os objectivos propostos pela 
capacitação do estudante com vista à compreensão e interpretação do raciocínio cientifico na área das doenças 
genéticas associadas a perturbações da fala e da linguagem. O encadeamento do programa permite nivelar 
conhecimentos anteriores de estudantes com percursos académicos diferentes ao nível da área das ciências da vida 
introduzindo novos conhecimentos num processo lógico-dedutivo onde há acesso ao contacto com doenças de origem 
genética, mas também ao processo de causa-efeito no estudo de fenótipo-genótipo. Os métodos de diagnóstico ao nivel 
do cariótipo ou alterações ao nível do gene permitem ao estudante adquirir competências no dominio do diagnóstico 
molecular. A problemática do aconselhamento genético surge como ferramenta para os estudantes quando futuros 
profissionais de saúde estarem capacitados para lidar com crianças e familias.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

In this Optional Course, it´s expected that students develop in-depth skills in different subjects, to further their 
education. . A program is developed that allows them to achieve the objectives proposed by training on understanding 
and interpretation the scientific reasoning in the area of genetic diseases associated with disorders of speech and 
language. The sequence of the syllabus is coherent with different student’s backgrounds on this contents introducing 
new knowledge in a logical-deductive process where there are contact with genetic real cases, considering the cause-
effect perspective/phenotype-genotype. The diagnostic methods at the level of chromosome (karyotype analysis) or 
changes at the gene level (electrophoretograms) allow them to acquire skills in the field of molecular diagnostics. The 
issue of genetic counseling appears as a tool for students as future health professionals gives them skills to deal with 
affected children and families.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

As estratégias de ensino/aprendizagem que irão ser utilizadas no decorrer desta unidade curricular incluem a exposição 
teórica de conceitos e a resolução de exercícios de caráter teórico-prático para a análise de cariótipos ou de 
electroforetogramas, pesquisa de mutações em bases de dados e contacto com as bases de dados de doenças 
genéticas como a OMIM.
Os estudantes são avaliados através da discussão de um artigo cientifico, em língua inglesa, onde seja apresentada a 
relação genótipo-fenótipo de uma doença genética cujos futuros profissionais possam contactar no exercício da sua 
profissão. Assegura-se uma avaliação contínua, onde através de orientações tutoriais que clarificam e acompanham o 
desenvolvimento do produto final, o estudante tem oportunidade de através da apresentação oral de um artigo (com um 
peso de 50% com um peso na avaliação final) e de uma discussão temática (com um peso de 50% na avaliação final) 
com os colegas e com o docente partilhar os conhecimentos adquiridos.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
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The teaching / learning strategies that will be used during this course include the theoretical exposition of concepts and 
problem solving through exercises based in real cases of genetic alterations. Karyotypes or electrophoretograms 
analysis for chromosome anomalies or gene mutations search, respectively, will help students to recognize genotypes 
associated to specific genetic diseases previously studied as associated with language or speech impairments. Students 
will also develop skills on using human genetic databases as OMIM.
Students are evaluated by discussing a scientific paper, in English, focus on genotype-phenotype characteristics of a 
language or speech genetic disabilities from a possible situation from the daily activity of a speech therapist. Final 
evaluation is obtained through an oral presentation of the chosen paper (50% for the final grade) and for the thematic 
discussion (50% for the final evaluation).

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

Na medida em que a unidade curricular compreende a aplicação dos conteúdos teóricos na área da genética humana 
aprendidos através da resolução de exercícios e análise de casos clínicos o que é pertinente porque coloca o estudante 
na resolução prática de questões comuns, que potencialmente viverá na sua futura profissão, passando a estar 
preparado na perspetiva da mobilização dos conceitos com vista à sua aplicação e resolução de problemas, parece-nos 
que as metodologias aplicadas são as mais adequadas para preparar o estudante não apenas na aprendizagem de 
conhecimentos atuais mas também dotá-lo de ferramentas para futuros desafios profissionais nesta área de 
conhecimentos. Isto parece-nos particularmente relevante quando sabe-se que muito das doenças do século XXI terão 
etiologias genéticas nos seus diagnósticos e será pois essa a realidade profissional dos agora estudantes.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

Considering that the course includes methodologies for the application of theoretical concepts the human genetic area 
thatched through the approach of problem solving through analysis of real clinical cases, what is relevant because 
allows the contact of the student with real context helping to develop skills to solve practical problems and be prepared 
from the perspective of the mobilization of the concepts in the human genetic field. According to this seems to us that 
the methodologies applied are the most appropriate ones to prepare the students not only to the present knowledge but 
also to give him tools for future professional challenges in this area of knowledge. This seems to be particularly relevant 
if we consider that many diseases of the XXI century will have genetic causes in its diagnostics

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Strachan, T., & Read, A. P. (1996). Human molecular genetics. Oxford: BIOS Scientific Publishers.

Robin, N. (2008). Medical genetics: Its application to speech, hearing, and craniofacial disorders. San Diego: Plural Pub.

Grigorenko, E. L. (January 01, 2009). Behavior-Genetic and Molecular Studies of Disorders of Speech and Language: An 
Overview.

Mapa X - Ciências Biomédicas IV

6.2.1.1. Unidade curricular:

Ciências Biomédicas IV

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Maria Helena de Figueiredo Ramos Caria / 0 horas

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

Alexandra Paula dos Santos Mendes Vaz / 25 horas

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Os objetivos da unidade curricular Ciências Biomédicas IV, centrada em conteúdos de neuropsicologia, são de forma 
geral promover o conhecimento de conceitos, terminologia e metodologia da neuropsicologia de forma a integrar uma 
equipa no âmbito das neurociências. Pretende-se ainda que o estudante seja capaz de:
1) Identificar os conceitos e termos da neuropsicologia,
2) Relacionar as Disfunções Cognitivas e Comportamentais com lesão cerebral adquirida ou degenerativa.
3) Ler e Interpretar um Relatório de Avaliação Neuropsicológica.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

The objectives of the course Biomedical Sciences IV, focused on Neuropsychology are to promote in general knowledge 
of concepts, terminology and methodology of neuropsychology to integrate a team within the neurosciences. It is also 
expected that the student is able to:
1) Identify the concepts and terms of neuropsychology,
2) Relate the Cognitive and Behavioral Disorders with acquired brain injury or degenerative.
3) Read and understand a Neuropsychological Report.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1. Introdução à neuropsicologia: evolução, conceitos, avaliação. Reabilitação. 
2. Atenção: definição, tipos e perturbações: heminegligência. 
3. Memória: conceitos e suas perturbações. 
4. Dominância Cerebral. 
5. Efeito da Cultura. 
6. Linguagem oral: modelos neuropsicológicos, avaliação e classificação das afasias; diagnósticos diferenciais, 
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linguagem e hemisfério direito. A escrita e leitura: as disgrafias e alexias. 
7. Funções Executivas e síndromas frontais.
8. Comportamento e emoções. Impacto na família. 
9. Apraxias.
10. Agnosias.
11. Capacidades visuo-construtivas.
12. Cálculo. 
13. Quadros clínicos complexos: Demências, Acidentes Vasculares Cerebrais e Traumatismos Cranio-encefálicos.

6.2.1.5. Syllabus:

1. Introduction to Neuropsychology: evolution, concepts, evaluation. Rehabilitation.
2. Attention: definition, types and disorders, hemisensory neglect
3. Memory: concepts and disorders.
4. Cerebral Dominance.
5. Effect of Culture.
6. Oral language: neuropsychological models, evaluation and classification of aphasia; differential diagnosis, language 
and right hemisphere. Writing and reading: dysgraphia and alexia.
7. Executive functions and frontal syndromes.
8. Behavior and emotions. Impact on the family.
9. Apraxias.
10. Agnosias.
11. Visuo-constructive capabilities.
12. Calculation.
13. Clinical complex Tables: dementia, stroke and traumatic brain injury.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 

curricular.

Os conteúdos programáticos da unidade curricular Ciências Biomédicas IV visam responder ao objetivo geral (aprender 
conceitos, terminologia e metodologia da neuropsicologia) de forma a capacitar o estudante para integrar uma equipa no 
âmbito das neurociências. Cada ponto especifico do programa pretende fornecer ao estudante competências especificas 
para poder realizar esta função nomeadamente ao nível da interação na comunicação de indivíduos com síndromas 
neuropsicológicas no contexto de avaliação e de reabilitação, e qual o impacto que têm na família do doente, e na 
capacidade para interpretar um relatório neuropsicológico.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

The syllabus of the Biomedical Sciences IV course aim to achieve the main objective (concepts, terminology and 
methodology on neuropsychology) which is to enable the student to integrate a team within the neurosciences. Each 
specific point of the syllabus aims to provide the student with skills to perform this function especially by the interaction 
in the communication abilities of individuals with neuropsychological syndromes for diagnostic and rehabilitation, for 
evaluating the impact of the situation in the patient's family, and to provide the student with the ability to interpret a 
neuropsychological report.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Durante as aulas é utilizado um método expositivo na lecionação dos conceitos teóricos. Serão utilizadas actividades de 
pesquisa, extra-aula, semanais, a incidir sobre conceitos a serem desenvolvidos posteriormente em aula. Há também 
momentos de discussão e recursos a casos reais para exemplificação dos conteúdos ministrados.
Esta Unidade Curricular tem regime de dispensa de exame final, sendo os conhecimentos dos estudantes avaliados 
através de um teste final (80%) e um trabalho de grupo (20%) para a realização de um glossário de terminologia 
neuropsicológica, tendo o estudante que obter 9,5 valores ou mais na avaliação final para ser aprovado. 

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

During the classes is used the theoretical exposition of concepts. Research activities will be used as extra-class 
activities to develop further discussed in the class. There are also moments of discussion about clinical cases for 
exemplification of the neuropsychological methodologies.
Students are evaluated through a final test (80%) and through a group work for develop a glossary of neuropsychological 
terminology (20%) and they must obtain 9.5 values or more on the final grade to be approved.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

As aulas desta unidade curricular compreendem a exposição de conteúdos; discussão e reflexão conjuntas de casos 
clínicos, visando a integração dos conteúdos expostos. Recorre-se também à pesquisa realizada pelo estudante sobre 
conceitos teóricos para consequente elaboração do glossário de terminologia neuropsicológica o que em tudo o ajudará 
a interpretar um relatório de neuropsicologia. Também o treino obtido pela leitura e análise de relatórios 
neuropsicológico de casos clínicos em aula contribuem para permitir ao estudante atingir esse objectivo. Nas aulas faz-
se a apresentação teórica dos conteúdos programáticos tendendo a apresentar casos clínicos que permitam visualizar e 
reflectir sobre formas de apresentação dos problemas cognitivos e comportamentais quando há suspeita ou após lesão 
cerebral. Através destas metodologias, os estudantes, com a orientação do docente, têm que progressivamente 
responder aos objetivos de aprendizagem.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The course includes the theoretical exposition of concepts, the thematic discussion and reflection on clinical cases to 
better understanding of the thatched concepts. Also some extra-class research will be done by student in order to 
construct one glossary including the known neuropsychology terminology which will help the student in the 
interpretation of neuropsychology reports. Students are also helped to read and analyze neuropsychological reports 
from clinical cases in class. The theoretical presentation of the syllabus focus on clinical cases allow student to reflect 
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on the better approach for presenting cognitive and behavioral problems when patient had brain injury or is suspicion of 
that. Through these methods, the students, with the guidance of the teacher, must progressively respond to learning 
objectives.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Caldas, A. (2005). A Herança de Franz Joseph Gall. Mcgraw Hill.
Gil, R. (2004). Neuropsicología. Masson
Habib, M. (2003). Bases Neurológicas do Comportamento. Climepsi Editores.
Junqué, C.; Bruna, O.; Mataró, M. (2005) Neuropsicología del Lenguaje. Elsevier Espanha
Portellano, J. A. (2005) Introducción a la Neuropsicología. McGraw Hill.

Mapa X - Experiência e Técnicas VI

6.2.1.1. Unidade curricular:

Experiência e Técnicas VI

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

João Miguel Lima Ferreira / 0 horas

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

Ana Cristina Fernandes Ferreira / 37,5 horas
Ângela Marina Carvalho de Jesus / 37,5 horas

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

a) Nomear, descrever e selecionar provas de avaliação standard e avaliações complementares para avaliar as 
perturbações da linguagem de etiologia neurológica adquirida, adequadas ao perfil de cada utente
b) Aplicar adequadamente tarefas de avaliação, em situações de prática simulada
c) Adequar os comportamentos verbais e não-verbais durante a aplicação de testes de avaliação em role-play 
d) Interpretar os resultados da avaliação de forma a planear a intervenção
e) Planear a intervenção adequada a cada utente recorrendo a metodologias, técnicas e estratégias de intervenção
f) Justificar tomadas de decisão evidenciando raciocínio clínico
g) Executar sessões de intervenção com seleção adequada de objetivos e atividades 
h) Aplicar metodologias, técnicas e estratégias de intervenção adequadas a cada utente em situações de prática 
simulada

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

a) To name, describe and select standard assessment tests and assessments to evaluate acquired language disorders of 
neurological etiology, appropriate to the profile of each user
b) To apply appropriate assessment, under simulated practical situations
c) To adjust the verbal and nonverbal behaviors during the application of assessment tests in role-play
d) To interpret the results of the evaluation in order to plan the intervention
e) To plan the appropriate intervention to each user using the methodologies, techniques and strategies
f) To justify decision making showing clinical reasoning
g) To run intervention sessions with proper selection of goals and activities
h) To apply methodologies, techniques and appropriate intervention strategies to each user in simulated practice 
situations

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1. Avaliação das perturbações da linguagem de etiologia neurológica adquirida. 
2. Utilização e domínio da aplicação de tarefas de avaliação.
3. Análise e interpretação dos dados obtidos na avaliação.
4. Planeamento da intervenção adequada ao perfil de cada utente
5. Utilização e domínio de técnicas de comunicação e linguagem que facilitem o desenvolvimento de competências de 
Intervenção
6. Definição e aplicação de Metodologias, Técnicas e Estratégias de intervenção nas perturbações da linguagem de 
etiologia neurológica adquirida: Método de estimulação, Método de instrução programada, Método de entoação 
melódica, PACE (Promoting aphasic’s communicative effectiveness), LOT (Language oriented treatment), VIC (Visual 
communication therapy), VAT (Visual action therapy), CAA (comunicação aumentativa e alternativa).

6.2.1.5. Syllabus:

1. Evaluation of acquired language disorders of neurological etiology.
2. Use and field of application of the evaluation tasks.
3. Analysis and interpretation of data obtained in the evaluation.
4. Planning the appropriate intervention to the profile of each user
5. Use and mastering of communication techniques and language, to facilitate the development of intervention.
6. Establishment and implementation of methodologies, techniques and intervention strategies in acquired language 
disorders of neurological etiology: stimulation method, programmed instruction method, melodic intonation method, 
PACE (Promoting aphasic's communicative effectiveness), LOT (Language oriented treatment) , VCT (Visual 
communication therapy), VAT (Visual action therapy), AAC (augmentative and alternative communication).
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6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 

curricular.

Experiência e Técnicas (ET) destina-se a desenvolver aptidões técnicas, tais como capacidades vocais, articulatórias, 
linguísticas e comunicativas, utilização de materiais, avaliação e intervenção, desenvolvimento e aplicação de 
instrumentos de avaliação e de materiais, incluindo os informáticos. Tem uma tipologia prática laboratorial.
Em ET VI o objetivo geral é desenvolver competências de avaliação e intervenção na área das perturbações da 
linguagem de etiologia neurológica adquirida, através de prática simulada. Pretende-se ainda o desenvolvimento de 
conhecimentos teóricos integrados com a prática. 
Assim, estabelece-se a correspondência entre os conteúdos e os objetivos de aprendizagem supracitados:1 - a | 2 - b, c | 
3 - d, f | 4 - e, f | 5 - h | 6 - g, h.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

Experience and Techniques (ET) intended to develop technical skills such as vocal skills, speech, language and 
communication, use of materials, assessment and intervention, development and application of assessment tools and 
materials, including computer. It has a laboratory practice type.
In ET VI the overall goal is to develop evaluation skills and intervention in the area of acquired language disorders of 
neurological etiology, through simulated practice. The aim is also to develop integrated theoretical knowledge with 
practice.
Thus is established the correlation between the content and the above learning objectives :1 - a | 2 - b, c | 3 - d, f | 4 - e, f | 
5 - h | 6 - g, h.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

I. Prática simulada
II. Método expositivo 
III. Análise documental 
IV. Estudo de caso
V. Autoscopia
VI. Trabalho de grupo

Para obtenção de Frequência à UC é necessário:
- Presença a 80% de aulas (segundo regulamento académico para a tipologia de aula)
- Realização de todas as componentes de avaliação 

Cálculo da Classificação Final
Avaliação contínua 
Elaboração de protocolo de avaliação (10%)
Role-play de aplicação de tarefas de avaliação e interpretação de resultados (35%)
Apresentação de metodologias de intervenção (5%)
Elaboração de um vídeo de role-play de parte de uma sessão de intervenção (15%)
Relatório com análise da sessão de intervenção (20%)
Atitudes (15%)

Avaliação em Exame Final
Realização de um exame presencial prático com demonstração da aplicação de técnicas de avaliação ou intervenção
Resposta a questões orais de interpretação

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

I. Simulated practice
II. Lectures
III. Documental analysis
IV. Case studies
V. Autoscopy
VI. Group work

Eligibility for exam admission:
- Presence 80% of classes (according to academic regulation for the type of class)
- Performance of all evaluation components

Final Classification
Continuous assessment
Assessment protocol development (10%)
Role-play assessment tasks and interpretation of results (35%)
Presentation of intervention methodologies (5%)
Preparation of a video role-playing part of an intervention session (15%)
Report with the use of session analysis (20%)
Attitudes (15%)

Assessment Final Exam
Completion of a practical examination in classroom demonstration of the application of technical assessment or 
intervention
Response to oral interpretation questions

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

As aulas desta unidade curricular assumem a dinâmica de prática laboratorial, sendo que os estudantes experienciam 
através de prática simulada o treino da aplicação de testes de avaliação e treino da aplicação de metodologias de 
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intervenção. O método expositivo é utilizado para consolidação de conceitos teóricos em articulação com a prática. A 
análise documental é utilizada como suporte para a seleção dos testes e metodologias de intervenção selecionadas 
pelos estudantes. É feita discussão de estudos de casos em trabalho de grupo para contextualizar a aplicação e 
adequação das metodologias, técnicas e estratégias de intervenção, assim como a gravação e autoscopia para a análise 
e desenvolvimento da capacidade crítica da sua correta aplicação.

Através destas metodologias, os estudantes, com a orientação do docente, têm que progressivamente responder aos 
objetivos de aprendizagem estabelecendo-se a seguinte correspondência entre as metodologias e os objetivos de 
aprendizagem supracitados nos tópicos 6.2.1.4. e 6.2.1.7: I - b, c, d, g, h | II - a, III - a | IV - e, f, g, h | V e, f, g, h | VI - d, e, g, 
h.

A avaliação compreende processos e produtos. 
Nos processos são avaliadas atitudes reveladas ao longo da unidade curricular, como por exemplo assiduidade e 
pontualidade, capacidade de trabalhar em grupo, participação ativa nas atividades realizadas em aula, responsabilidade 
e autonomia.

Nos produtos, de acordo com os objetivos de aprendizagem estabelecidos, pede-se: 
A elaboração de um protocolo de avaliação; Role-play de aplicação de tarefas de avaliação e interpretação de 
resultados; Apresentação de metodologias de intervenção; Trabalho de grupo com gravação e autoscopia de uma 
sessão de intervenção com aplicação de uma metodologia de intervenção, técnicas e estratégias; Relatório com análise 
da sessão de intervenção.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The lessons of this course assume the dynamics of laboratory practice, and students experience through simulated 
practice, training the application of assessment tests and the application of intervention methodologies. The lecture 
method is used for consolidation of theoretical concepts in conjunction with practice. The documentary analysis is used 
as a support for the selection of tests and intervention methodologies selected by the students. It is made discussion 
group work on case studies to contextualize the application and appropriateness of the methodologies, techniques and 
strategies, as well as recording and autoscopy for the analysis and development of critical capacity of its correct 
application.
Through these methods, the students, with the guidance of the teacher, must progressively respond to learning 
objectives by establishing the following correspondence between the methodologies and the aforementioned learning 
objectives on topics 6.2.1.4. and 6.2.1.7: I - b, c, d, g, h | II - a, III - a | IV - e, f, g, h | V e, f, g, h | VI - d, e, g, h.

The assessment comprises processes and products.
In proceedings, attitudes revealed over the course are assessed, such as attendance and punctuality, ability to work in 
groups, active participation in activities in class, responsibility and autonomy.

In products, in accordance with established learning objectives, it is asked :
The development of an assessment protocol; Role-play of the evaluation tasks application and interpretation of results; 
Presentation of intervention methodologies; Group work with recording and autoscopy an intervention session with 
application of an intervention methodology, techniques and strategies; Report with analysis of the intervention session.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Basso, A. (2003). Aphasia and its Therapy. New York: Oxford University Press
Chapey, R. (2001). Language Intervention Strategies in Aphasia and Related Neurogen ic Comunication Disorders. 
Philadelphia: Lippincott Williams &Wilkins
Fontoura D., et al.(2012). Rehabilitation of language in expressive aphasias. Rehabilitation of language: a literature 
review. Dement Neuropsychol. 6(4):223-235
Leal, G. & Fonseca, J. (2003). Exercícios de Linguagem. Lisboa: Laboratório de Estudos da Linguagem, Centro de 
Estudos Egas Moniz
Nickels, L. (2002). Therapy for naming disorders: Revisiting, revising, and reviewing. Ahasiology 16 (10/11), 935–979
Papathanasiou, I; Coppens, P.; Potagas, C. (2013). Aphasia and Related Neurogenic Communication Disorders. 
Burlington: Jones & Bartlett Learning
Pound, C. (2006). Beyond aphasia; therapies for living with communication disability. Speechmark: Oxon
Rousseau, T. (2004). Les approaches therapeutiques en orthophonie. Paris: Ortho Edition

Mapa X - Educação para a Prática IV

6.2.1.1. Unidade curricular:

Educação para a Prática IV

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Sónia Marina Dias de Jesus Lima / 11 horas

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

Ângela Marina Carvalho de Jesus / 12 horas
Telma Andreia da Costa Pereira / 20 horas
Inês Tello Rato Milheiras Rodrigues / 17 horas

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

a) Estabelecer relação terapêutica 
b) Comunicar de acordo com o nível de compreensão e cultura 
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c) Identificar e recolher informação através de meios formais e informais 
d) Avaliar e interpretar os resultados 
e) Estabelecer diagnóstico e prognóstico
f) Ter postura, voz e fala profissionalmente adequadas
g) Trabalhar integrado numa equipa e compreender o papel dos intervenientes
h) Autoavaliar o desempenho, profissional e identificar necessidades de desenvolvimento
i) Ser pontual, assíduo e manter compromissos 
j) Ser pró-activo
k) Lidar com sentimentos e emoções
l) Compreender, respeitar e executar procedimentos administrativos 
m) Assegurar aspetos éticos e confidencialidade
n) Apresentar dados relevantes de um caso clínico demonstrando raciocínio clínico
o) Refletir criticamente com base em modelos científicos e prática baseada na evidência

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

a) To establish a therapeutic relationship with clients
b) To communicate with clients according to their comprehension level and culture
c) To identify and collect data through formal and informal methods
d) To assess and interpret assessment data 
e) To establish the diagnosis and prognosis
f) To demonstrate a professionally appropriated posture, voice and speech
g) To work integrated into a team, to cooperate and to understand the stakeholders role
h) To self-evaluate the personal and professional performance and to identify development needs
i) To be punctual, assiduous and to maintain the established compromises 
j) To be proactive
k) To deal with feelings and emotions
l) To understand, to respect and to perform administrative procedures 
m) To ensure ethical aspects and confidentiality
n) To present relevant data of a clinical case enhancing the clinical reasoning
o) To critically reflect based on scientific models and evidence-based practice

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1. Adequação de procedimentos ao contexto real de estágio, na recolha de dados da anamnese e avaliação de 
perturbações da comunicação, linguagem, fala, voz, deglutição e motricidade oro-facial.
2. Implicação de raciocínio clínico na recolha de dados da anamnese, avaliação, diagnóstico e prognóstico.
3. Importância da interação profissional com cuidadores, cooperante e outros profissionais 
4. Adequação e importância da elaboração de documentos escritos (relatórios, panfletos, brochuras)
5. Moderação de reuniões de apresentação, análise e reflexão crítica de casos e situações decorrentes da prática clínica.
6. Aplicação do raciocínio científico de tomada de decisão – método indutivo e dedutivo
7. Prática baseada em evidência em patologias da comunicação, voz, linguagem, fala e deglutição.

6.2.1.5. Syllabus:

1. Adequacy of procedures to clinical placement settings, in anamnesis and assessment data collection of 
communication, language, speech, voice, swallowing and oral motor disorders
2. Application of clinical reasoning on the anamnesis, assessment, diagnosis and prognosis data collection
3. Relevance of professional interaction with caregivers, external advisor and other professionals
4. Adequacy and relevance in written documents elaboration (reports, brochures, booklets)
5. Moderation, presentation, analysis and critical reflection of cases and situations derived from clinical practice
6. Application of scientific reasoning in decision making – inductive method and deductive method
7. Evidence-base practice in communication, voice, language, speech and swallowing pathologies

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 

curricular.

O objetivo geral das UC de Educação para a Prática é o desenvolvimento de competência nas áreas de intervenção do 
terapeuta da fala em contexto real de estágio.

Esta UC de Educação para a Prática IV pretende promover: exercício de práticas clínicas com diferentes tipos de 
perturbação em diferentes contextos de intervenção em Terapia da Fala (estágio); atividades de reflexão crítica, 
apresentação de casos e moderação de reuniões clínicas (orientação tutorial).

Pretende-se que os estudantes desenvolvam: procedimentos e técnicas de seleção, recolha e análise de dados; o 
estabelecimento de diagnósticos e prognósticos, recorrendo a conhecimentos teórico-práticos adquiridos; raciocínio 
clínico sobre casos observados e apresentados; competências de relação e comunicação terapêutica.

Assim, estabelece-se a correspondência entre os conteúdos e os objetivos de aprendizagem: 1 – c, d, e | 2 – a, b, f, g, h, 
i, j, k, l, m | 3 – f, m, n | 4 – n, o | 5 – n, o

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

The main goal of the Curricular Units (CU) of Practice Education is the competence development in the intervention areas 
of the Speech and Language Therapy (SLT) in a clinical placement setting.

Practice Education IV aims to promote: clinical practical activities with different types of disorders in different Speech 
and Language Therapy intervention settings (clinical placements); critical reflection activities, cases presentation and 
clinical meetings moderation (tutorial guidance).

Students are requested to develop: procedures and techniques of data selection, collection and analysis, the 
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establishment of diagnosis and prognosis, based on acquired theoretical and practical knowledge; clinical reasoning 
about the observed and presented cases; relation competences and therapeutic communication.

Thus it is established the following correspondence between syllabus and learning objectives above: 1 – c, d, e | 2 – a, b, 
f, g, h, i, j, k, l, m | 3 – f, m, n | 4 – n, o | 5 – n, o

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

I. Observação de modelos
II. Demonstração em contexto real (estágio)
III. Estudo/Discussão de caso
IV. Reflexão e discussão em grupo
V. Resolução de problemas

Obtenção de Frequência
Nota superior a 9,5 em cada uma das componentes avaliativas (estágio e tutorias) 
Realização de todas as componentes de avaliação 
Cálculo da Classificação Final
• Demonstração prática de procedimentos, técnicas, análise de dados clínicos decorrentes da intervenção clinica direta, 
em contexto de estágio– 70%
• Demonstração prática de comportamentos comunicativos (apresentação de casos, moderação e participação em 
reuniões) e de raciocínio clínico (síntese escrita), em contexto de orientação tutorial – 30% 
Avaliação sem exame final

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

I. Model observation
II. Internship
III. Case Study
IV. Group reflection and discussion
V. Problem solving

Evaluation methods:
To succeed, the final grade must be above 9,5 values (products + processes) 
All the evaluation components are mandatory:
• Practical demonstration of procedures, techniques and clinical data analysis, derived from direct therapeutic 
intervention, in clinical placement setting– 70%
• Practical demonstration of communicative behaviors ( case presentation, meetings moderation and participation) and 
of clinical reasoning (written synthesis), in tutorial guidance setting – 30% 

Evaluation without final exam

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

Esta Unidade Curricular organiza-se de acordo com as seguintes componentes:
- Estágios: prática clínica supervisionada num serviço de Terapia da Fala. O estudante: observa o orientador cooperante 
(terapeuta da fala) na intervenção e interação clínica, em reuniões de equipa, visitas a escolas, etc., bem como outros 
departamentos integrantes da instituição em que está a estagiar; aplica procedimentos e técnicas de intervenção 
terapêutica ao nível da recolha de dados, diagnóstico e prognóstico; discute e faz autoavaliações com o orientador 
cooperante relativamente ao seu desenvolvimento pessoal e profissional. No final de estágio espera-se que o estudante 
tenha sido capaz de observar e intervir de uma forma estruturada em todos os aspetos da organização no serviço, do 
trabalho de avaliação e intervenção do orientador cooperante e que seja capaz de analisar, fazer deduções e discutir o 
que foi observado.
-Tutorias: os estudantes apoiados em pequenos grupos tutoriais na escola, quinzenalmente, discutem, refletem sobre 
casos clínicos apresentados, temáticas e tarefas, decorrentes da prática de estágio. O docente/tutor acompanha o aluno 
ao longo do estágio, orienta o raciocínio clínico, pensamento crítico, análise, discussão e resolução de problemas 
decorrentes da prática.

Os estudantes, com orientação do docente e supervisão do orientador cooperante, deverão progressivamente responder 
aos objetivos de aprendizagem, estabelecendo-se a seguinte correspondência entre metodologias e objetivos de 
aprendizagem supracitados: I e II – a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m | II e III –n, o | V – a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o

A avaliação desta unidade curricular é individual, compreende processos e produtos, bem como a demonstração de 
atitudes no local de estágio e tutorias.
Nas atitudes são avaliadas, pelo orientador cooperante e docente/tutor, as capacidades comunicativas e atitudes de 
cariz profissional.
Nos processos de aprendizagem ao longo da unidade curricular, são avaliadas a assiduidade e pontualidade, a 
participação, moderação de reuniões, apresentação de casos clínicos e cumprimento de tarefas. 
Nos produtos, e de acordo com os objetivos de aprendizagem estabelecidos para esta unidade curricular é solicitado 
aos estudante que demonstre na prática, atitudes, procedimentos, técnicas, e análise sobre a intervenção clinica direta e 
indireta, em contexto de estágio; demonstre em contexto de orientação tutorial, comportamentos comunicativos 
(apresentação de casos, moderação e participação em reuniões) e de raciocínio clínico (síntese escrita). 

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

This Curricular Unit is organized according to the following components:
- Clinical placements: clinical practice supervised in a Speech and Language Therapy service. Students observe the 
external advisor (speech and language therapist) in clinical intervention and interaction, in team meetings, schools visits, 
etc., as well in other integrated departments of the clinical placement. They also apply therapeutic intervention 
procedures and techniques in data collection, diagnosis and prognosis; discuss and self-evaluate their personal and 
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professional development with the external advisor. At the end of the clinical placement it is expected that the students 
had been able to observe and intervene on a structured way in all aspects of the service organization and the external 
advisor assessment and intervention work, and had been able to analyze, to deduce and discuss the observed aspects.
- Tutoring: in bimonthly small group meetings at school, with tutor guidance, students reflect and discuss presented 
clinical cases, themes and tasks derived from the clinical placement practice. The teacher/tutor accompanies the student 
along the clinical placement, guides the clinical reasoning, critical thinking, analysis, practical problem solving and 
discussion.

Students, with the teacher guidance and the external advisor supervision, should progressively achieve the learning 
objectives, with the following correspondence between methodologies and the learning objectives above: I e II – a, b, c, 
d, e, f, g, h, i, j, k, l, m | II e III –n, o | V – a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o

The evaluation in this curricular unit is individual and includes processes and products, as well as the demonstration of 
appropriate attitudes in the clinical placement and in tutorial meetings.
The external advisor evaluates the professional attitudes and communicative abilities.
The learning processes evaluated are: attendance and punctuality, participation, meeting moderation, clinical case 
presentation and task accomplishment.
For products evaluation, and according to the learning objectives established for this curricular unit, it is requested that 
the student demonstrates appropriate attitudes, procedures, techniques and analysis of the direct and indirect clinical 
intervention, in the clinical placement setting; communicative behaviors (clinical case presentation, meetings moderation 
and participation) and clinical reasoning (written synthesis) in tutorial guidance setting. 

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Bray, M.Ross, A. & Todd, C. (1999). Speech and Language clinical process & practice. London: Whurr Publishers.
Dodd, B. (2007). Evidence-based pratice and speech-language pathology: Strengths, weknesses, opportunities and 
threats. Folia Phoniatrica et Logopaedica, 52, 118-129.
Pedinielli, J-L. & Fernandez, L. (2008). O estudo de caso e a observação clínica. Lisboa: Climesi.
Kamhi, A. G. (2006). Combining research and reason to make tratment decisions. Language, Speech, and Hearing 
Services in Schools, 37: 255-2256.

Mapa X - Opção III

6.2.1.1. Unidade curricular:

Opção III

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

João Miguel Lima Ferreira / 0 horas

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

Ana Rita Teixeira Murta / 25 horas

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Objetivo geral: Desenvolver competências básicas na área da Audiologia

No final da unidade curricular o estudante deverá ser capaz de:
a) Conhecer conceitos básicos de Audiologia e relacionar conceitos.
b) Interpretar traçados de exames audiológicos
c) Abordar o paciente na perspetiva da profissão com suporte em conceitos de audiológicos e espirito crítico perante 
exames audiológicos.
d) Ter Conhecimento teórico das várias vertentes da Audiologia,
e) Conhecer a estrutura do sistema auditivo e exames audiológicos necessários para um diagnóstico correto de forma a 
capacitar a interpretação de traçados audiológicos.
f) Conhecer novas abordagens na profissão 

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

Overall goal: To develop basic skills in the area of Audiology

At the end of the course the student should be able to:
a) To know and relate basic concepts of Audiology.
b) Interpret audiological test charts
c) To address the patient from the perspective of the profession supported in audiological concepts and critical spirit 
before audiological tests.
d) Have theoretical knowledge of various aspects of Audiology,
e) Knowing the structure of the auditory system and audiological examinations necessary for a correct diagnosis in 
order to enable the interpretation of audiological test charts
f) Meet new approaches in the profession

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1. Audiologia, 
2. Anatomofisiologia do Sistema Auditivo
3. Etiologia da Surdez, Audiometria, 
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4. Impedânciometria, Avaliação em Bebés e Crianças
5. Otoemissões Acústicas
6. Eletrofisiologia, 
7. Processamento Auditivo Central, (Re)habilitação Auditiva
8. Sistemas de Apoio à Escuta, 
9. Proteção Auditiva

6.2.1.5. Syllabus:

1. Audiology,
2. Anatomy and physiology of the auditory system
3. Etiology of Deafness, audiometry,
4. Impedance, Assessment in Infants and Children
5. Otoacoustic emissions
6. Electrophysiology,
7. Central Auditory Processing, Hearing (Re) habilitation 
8. Listening Support Systems 
9. Hearing Protection

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 

curricular.

Na Unidade Curricular de Opção espera-se que os estudantes desenvolvam competências aprofundadas em temáticas 
diferenciadas, complementares ao seu percurso educativo. Nesta unidade curricular as tipologias utilizadas são a 
Orientação Tutorial, Teórica e a Prática Laboratorial.
A unidade curricular de Opção III, tem por objetivo desenvolver competências básicas na área da Audiologia e 
Reabilitação Auditiva, bem como interpretar traçados audiológicos e suas consequências em termos de diagnóstico.
Assim, estabelece-se a correspondência entre os conteúdos e os objetivos de aprendizagem supracitados: 1- a, d, f | 2- e 
|3- d, e |4- b, e |5- b, e | 6- b, e |7- c, |8- f |9- f.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

In this Optional Course, it is expected that students develop in-depth skills in different subjects, to further their 
education. In this course the types used are the Tutorial, Lectures and Laboratory Practice
The unit Option III, aims to develop basic skills in the field of Audiology and Hearing Rehabilitation and interpret 
audiological strokes and their consequences in terms of diagnosis.
Thus is established the correlation between the content and the above learning objectives: 1- a, d, f | 2- e | 3-d, e | 4- b, e | 
5- b, e | 6 b, e | 7- c, | 8- f | 9-f

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

I. Orientação Tutorial
II. Método expositivo
III. Pesquisa
IV. Análise documental 

OBTENÇÃO DE FREQUÊNCIA: 
Nota superior a 9,5 na soma total dos produtos de avaliação
Cálculo da Classificação Final
AVALIAÇÃO CONTÍNUA
Teste Final 100%

EXAME FINAL (época normal, época de recurso, época especial)
Realização de um exame escrito 

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

I. Tutorial method
II. Lecture method
III. Research method
IV. Document analysis

ELIGIBILITY FOR EXAMS:
Grade higher than 9.5 in the total sum of product evaluation
Final Classification
CONTINUOUS EVALUATION
Final test 100%

FINAL EXAM (normal time, resource time, special time)
Written examination

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

As aulas desta unidade curricular assumem a dinâmica de Orientação Tutorial. As metodologias adotadas nesta UC 
promovem a aprendizagem com base na evidência científica, nas experiências vividas e na discussão com os pares. Os 
alunos são incentivados a trabalharem em equipa, a colaborarem no trabalho dos pares, a participarem em exercícios 
práticos e a familiarizarem-se com a literatura disponível sobre os temas abordados, com orientação do docente. Através 
destas metodologias, os estudantes, com a orientação do docente, têm que progressivamente responder aos objetivos 
de aprendizagem nomeadamente os conceitos básicos de audiologia e etiologia da surdez, e a interpretação e análise 
dos diferentes tipos de exames audiológicos. É pretendido ainda que o estudante adquira conhecimentos no âmbito das 
diferentes abordagens de intervenção na audiologia nomeadamente na reabilitação auditiva.
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A avaliação compreende processos e produtos. 
Nos processos são avaliadas atitudes reveladas ao longo da unidade curricular, como por exemplo assiduidade e 
pontualidade, capacidade de trabalhar em grupo, participação ativa nas atividades realizadas em aula, responsabilidade 
e autonomia.

Nos produtos, de acordo com os objetivos de aprendizagem estabelecidos, pede-se a realização de um teste de 
avaliação de conhecimentos sobre os conteúdos programáticos. Estabelece-se então a correspondência entre as 
metodologias de ensino e os objetivos de aprendizagem supracitados: I – b, c | II – a, b, d, e, f | III - a, b, c, d, e, f | IV – b, 
e. 

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The lessons of this course take the dynamics Tutorial Guidance. The methodologies used in this UC promote learning 
based on scientific evidence, the experiences and discussion with peers. Students are encouraged to work in teams to 
collaborate in pairs of work, to participate in practical exercises and to familiarize themselves with the available literature 
on the topics covered, with guidance of the teacher. Through these methods, the students, with the guidance of the 
teacher, must progressively respond to learning objectives including the basics of audiology and etiology of deafness, 
and the interpretation and analysis of different types of audiological tests. It is intended also that the student acquires 
knowledge in the various intervention approaches in audiology including the auditory rehabilitation.
The assessment comprises processes and products.
In proceedings, attitudes revealed over the course are assessed, such as attendance and punctuality, ability to work in 
groups, active participation in activities in class, responsibility and autonomy.

In products, in accordance with established learning objectives, is asked to carry out an evaluation test of knowledge 
about the syllabus. Then establishes the correspondence between the teaching methodologies and the aforementioned 
learning objectives: I - b, c | II - a, b, d, e, f | III - a, b, c, d, e, f | IV - b, e.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Bess, F. H., & Humes, L. E. (1998). Fundamentos de audiologia. Porto Alegre: Artmed Editora.
Katz, J. (1999). Tratado de audiologia clínica. São Paulo: Manole.
Lopes, A. C., & In Amato, N. V. (2006). Tratado de clínica médica. São Paulo: Roca.
Moore, K. L., Dalley, A. F., Agur, A. M. R., Moore, M. E., Passos, M. A. F., & Araújo, C. L. C. (2007). Anatomia orientada 
para a clínica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan

Mapa X - Psicologia III

6.2.1.1. Unidade curricular:

Psicologia III

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Helena Maria de Jesus Germano / 25 horas 

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

--

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

a) Reconhecer as fronteiras entre o normal e o patológico e as questões que aí se colocam.
b) Definir psicopatologia e descrever os respetivos modelos teóricos.
c) Identificar as características de perturbações psicopatológicas da criança e do adulto.
d) Estabelecer relação entre a psicopatologia e a terapia da fala.
e) Reconhecer a necessidade de adequar a relação terapêutica às várias formas de psicopatologia.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

Students must be able to:
a) Recognize the boundaries between the normal and the pathological and the issues that arise there.
b) Define psychopathology and describe the respective theoretical models.
c) Identify the characteristics of psychopathological disorders of children and adults.
d) Establish relationship between psychopathology and speech and language therapy.
e) Recognize the need to adapt the therapeutic relationship to various forms of psychopathology.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

I. Conceitos de saúde e doença psíquica. 
II. Objeto de estudo da psicopatologia. 
III. Critérios que definem a existência de psicopatologia. 
IV. Manuais de classificação: DSM, ICD, ICF, DC 0-3.
V. Modelos compreensivos. A psicopatologia desenvolvimental.
VI. Psicopatologia da criança – situações patológicas que surgem mais comummente no exercício da terapia da fala:
- Hiperatividade e défice de atenção
- Depressão infantil
- Patologia borderline/pré-psicose na criança
VII. Psicopatologia do adulto
- Depressão
- Ansiedade/ angústia
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- Stresse pós-traumático
VIII Psicopatologia e Terapia da Fala 
- Especificidades ao nível da comunicação, linguagem e fala.
- Especificidades relacionais no encontro terapêutico.

6.2.1.5. Syllabus:

I. Concepts of health and mental illness.
II. The object of study in Psychopathology
III. Criteria that define the existence of psychopathology.
IV. Classification manuals: DSM, ICD, ICF, DC 0-3.
V. Comprehensive models. Developmental psychopathology.
VI. Child Psychopathology - pathological situations that arise most commonly in the practice of Speech and Language 
Therapy:
- Hyperactivity and attention deficit
- Children's Depression
- Borderline pathology / pre-psychosis in children
VII. Adult Psychopathology
- Depression
- Anxiety / Anguish
- Post-traumatic Stress
VIII Psychopathology and Speech and Language Therapy
- Special features in communication, language and speech.
- Relational specificities in the therapeutic encounter.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 

curricular.

Nesta UC, de tipologia teórica, pretende-se que os estudantes adquiram conhecimentos básicos sobre psicopatologia, 
com maior enfoque na psicopatologia da criança. São focadas patologias que na literatura surgem com maior evidência 
associadas às perturbações da comunicação, linguagem e fala. 
Pretende-se preparar os estudantes com referenciais teóricos que lhes permitam, aquando do exercício da profissão, 
identificar estas situações e estabelecer um curso de ação adequado, nomeadamente o encaminhamento para outros 
profissionais.

Os conteúdos programáticos refletem-se nos objetivos de aprendizagem, com os quais têm uma correspondência direta: 
I – a | II – b | III – b| IV – b | V – b | VI – c | VII – c | VIII – d, e.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

In this UC, which has a theoretical typology, it is intended that students acquire basic knowledge of psychopathology, 
with greater emphasis on child psychopathology. The main focus is placed on pathologies that are mentioned in 
scientific literature as being more clearly associated with disorders of communication, language and speech.
The aim is to prepare students with theoretical frameworks that enable them, in the exercise of the profession, to identify 
these situations and establish an appropriate course of action, including referral to other professionals.

The contents are reflected in the learning objectives, with which they have a direct correspondence: I - | II - b | III - b | IV - 
b | V - b | VI - c | VII - c | VIII – d, e.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Método expositivo
Reflexão em grupo
Análise documental (vídeos, artigos)

Obtenção de frequência: 
Classificação superior a 9,5 valores em cada trabalho apresentado.

Cálculo da Classificação Final
Avaliação contínua: 
Trabalho de grupo 45% - Análise de um artigo científico recente de interface entre a psicopatologia e a terapia da fala.
Trabalho individual 55% - sumário compreensivo de uma área da psicopatologia e resposta a três questões relacionadas.

Exame final:
Trabalho individual - 50%; Discussão do trabalho - 50%

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Lecture
Group reflection
Document analysis (videos, articles)

The success in the course will be achieved through: 
Rating higher than 9.5 in all work presented

Pass Standard: 
Continuous assessment: Group paper (45 %) – analysis of a recent scientific article bridging psychopathology and 
speech therapy.
Individual paper (55 %) - comprehensive summary of an area of psychopathology and response to three questions.
Final exam: Individual paper (50%); Discussion of the paper (50%)
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6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

Psicologia III é uma unidade curricular com uma metodologia expositiva dominante, embora inclua momentos de 
discussão e reflexão sobre vídeos ilustrativos e casos clínicos relatados pelos próprios estudantes a partir da sua 
experiência em estágio.
Na avaliação pretende-se marcar claramente a ligação entre a psicopatologia e a Terapia da Fala. São pedidos dois 
trabalhos: num deles, em grupo, os estudantes têm que pesquisar evidência científica sobre esta ligação, escolher um 
artigo que a evidencie e analisá-lo criticamente; no outro, individual, é-lhes dada a possibilidade de escolherem um dos 
tópicos programáticos e fazem o seu aprofundamento teórico, respondendo depois a três questões que remetem para a 
ligação desse tema à Terapia da Fala.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

Psychology III is a course with an expositive dominant methodology, albeit with moments of discussion and reflection on 
illustrative videos and clinical cases reported by the students from their experience on internship.
In the evaluation it is intended to clearly mark the link between psychopathology and Speech and Language Therapy. 
Students write two papers: in one of them, made in group, students have to research scientific evidence bridging 
psychopathology and speech and Language therapy and choose one paper containing this evidence, analyzing it 
critically; in the other, individual, it is given the opportunity to choose one of the program topics and to go deeper on its 
theoretical study, including answering three questions which refer to the connection of this issue to Speech and 
Language Therapy.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Ajuriaguerra, J., Marcelli, D. ; Manual de psicopatologia da infância. , Porto Alegre : Artmed., 1998
Cicchetti, D., Cohen, D.; Developmental psychopathology. , New Jersey : Wiley., 2006
Davison, G., Neale, J.; Abnormal psychology. , New York : John Wiley & Sons., 2001
Sá, Eduardo;Patologia borderline e psicose na clínica infantil, Lisboa : ISPA, 2003
Thomas, J., Segal, D.;Comprehensive handbook of personality and psychopathology , New Jersey : Wiley., 2006
Vallejo Ruiloba; Introducción a la psicopatologia y la psiquiatria. , Barcelona : Masson., 2002

Mapa X - Experiência e Técnicas VII

6.2.1.1. Unidade curricular:

Experiência e Técnicas VII

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

João Miguel Lima Ferreira / 37,5 horas

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

Telma da Costa Pereira / 37,5 horas

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

a) identificar e nomear as áreas de avaliação da LE
b) nomear e descrever os instrumentos de avaliação da LE 
c) nomear os métodos, técnicas e estratégias de intervenção na LE
d) cotar e analisar os resultados da LE obtidos através da aplicação dos instrumentos de avaliação
e) analisar os resultados da linguagem escrita obtidos através da análise do material escolar
f) analisar os erros escritos de acordo com a sua tipologia
g) realizar e aplicar um plano de sessão, contemplando os objetivos específicos, métodos, técnicas, estratégias e 
atividades
h) realizar uma análise crítica aos métodos de intervenção nas dificuldades de LE abordados nas aulas
i) identificar situações adequadas para o uso de CAA
j) utilizar adequadamente softwares de CAA
k) construir grelhas de comunicação dinâmicas em softwares de CAA
l) selecionar e adaptar adequadamente histórias/musicas para a CAA

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

a) To identify and name the areas of assessment of WL
b) To name and describe the assessment tools of WL
c) To appoint the methods, techniques and strategies in WL
d) To score and analyze the WL results obtained by the use of assessment tools
e) To analyze the results of the written language through the school supplies analysis
f) To analyze the writings errors according to their type
g) To conduct and implement a session plan, covering the specific objectives, methods, techniques, strategies and 
activities
h) To conduct a review of the methods of intervention for WL difficulties covered in class
i) To identify appropriate conditions for the use of AAC
j) To properly use of AAC software
k) To build dynamic communication grids in AAC software
l) To select and adapt adequately, stories / songs for AAC

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
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1. Áreas e tarefas de avaliação da LE
2. Instrumentos de avaliação da linguagem escrita;
3. Classificação e tipologia do erro escrito: erros linguísticos e ortográficos;
4. Intervenção nas perturbações da linguagem escrita: objetivos, métodos, técnicas, estratégias e atividades.
5. Comunicação Aumentativa, Fundamentos e Práticas
6. Softwares de Comunicação Aumentativa
7. Adaptação de Histórias para a Comunicação Aumentativa (métodos e estratégias de utilização)

6.2.1.5. Syllabus:

1. Areas and assessment tasks WL
2. written language assessment instruments;
3. Classification and error type written language and spelling errors;
4. Intervention in the written language disorders: objectives, methods, techniques, strategies and activities.
5. Augmentative Communication, Fundamentals and Practices
6. Augmentative Communication Software
7. Adaptation of Stories for Augmentative Communication (methods and strategies)

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 

curricular.

A Experiência e Técnicas (ET) destina-se a desenvolver aptidões técnicas, tais como capacidades vocais, articulatórias, 
linguísticas e comunicativas, utilização de materiais, avaliação e intervenção, desenvolvimento e aplicação de 
instrumentos de avaliação e de materiais, incluindo os informáticos. Tem uma tipologia prática laboratorial.
A unidade curricular de ET VII assenta em duas áreas distintas: 1) Linguagem escrita (LE) e 2) Comunicação aumentativa 
e alternativa(CAA) , sendo o seu objetivo desenvolver competências de utilização e domínio de técnicas de avaliação e 
intervenção em LE e CAA, através de prática simulada. Os estudantes deverão demonstrar a capacidade de utilização de 
instrumentos de avaliação e métodos e técnicas de intervenção na área da LE e da CAA, integrando a teoria na prática, 
pela auto-observação e autocrítica.
A correspondência entre os conteúdos e os objetivos de aprendizagem supracitados é: 1- a,e | 2- b,d | 3- e,f | 4- c,g,h | 5- 
i,j,k,l | 6- j,k | 7- j,i.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

The Experience and Techniques (ET) intended to develop technical skills such as vocal skills, speech, language and 
communication, use of materials, assessment and intervention, development and application of assessment tools and 
materials, including computer. It has a laboratory practice type.
The ET VII of course is based on two distinct areas: 1) Written language (WL) and 2) Augmentative and Alternative 
Communication (AAC), and its objective is to develop skills and use of valuation techniques and field intervention in WL 
and AAC by simulated practice. Students should demonstrate the ability to use assessment tools and methods and 
intervention techniques in the area of WR and AAC. The aim is also to develop their theoretical knowledge through its 
integration with practice and the ability of self-observation and self-criticism.
Thus is established the correlation between the content and the above learning objectives: 1- a,e | 2- b,d | 3- e,f | 4- c,g,h | 
5- i,j,k,l | 6- j,k | 7- j,i.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

I. Prática simulada 
II. Demonstração 
III. Estudo de caso
IV. Reflexão em grupo
V. Análise documental
VI. Treino de Utilização de Materiais

OBTENÇÃO DE FREQUÊNCIA: 
Presença a 80% de aulas 
Realização de todas as componentes de avaliação 
Cálculo da Classificação Final
AVALIAÇÃO CONTÍNUA:
Atitudes reveladas ao longo da unidade curricular [15%]
(Módulo 1)
Análise, aplicação e role play de um teste de avaliação da LE [10%]
Plano de sessão, material de intervenção e role play [12,5%]
Prova prática sobre: avaliação da leitura e da escrita, objetivos de intervenção, métodos, técnicas e estratégias de 
intervenção [20%]
(Módulo 2)
Trabalho de Grupo: adaptação de história para CAA (17,5%)
Avaliação Individual: Demonstração de Competências de Utilização de Softwares de CAA (25%)

EXAME FINAL (época normal, época de recurso, época especial):
Módulo 1: exame final.
Módulo 2: trabalho individual, com discussão oral.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

I. Simulated practice
II. Demonstration
III. Case studies
IV. Group Reflection
V. Documental analysis
VI. Training the use of Materials
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Eligibility for exam admission:
Presence of 80% lessons
Performance in all evaluation components
Final Classification
CONTINUOUS EVALUATION
Attitudes revealed over the course [15%]
(Module 1)
Analysis, implementation and role play of an WL evaluation test [10%]
Planning a session, intervention material and role play [12.5%]
Support practice on: assessment of reading and writing, intervention objectives, methods, techniques and strategies 
[20%]
(Module 2)
Group work: adapting story to AAC (17.5%)
Individual Assessment: Demonstration of Skills Using CAA Software (25%)
FINAL EXAM (normal time, resource time, special time)
Module 1: Conducting an in-person examination which includes the assessment and intervention on the written language 
disorders.
Module 2: Individual work, with oral discussion

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

I. Prática simulada 
II. Demonstração 
III. Estudo de caso
IV. Reflexão em grupo
V. Análise documental
VI. Treino de Utilização de Materiais

As aulas desta unidade curricular assumem a dinâmica de prática laboratorial sendo que os estudantes experienciam 
através de prática simulada o treino da aplicação de instrumentos de avaliação e treino da aplicação de metodologias e 
materiais de intervenção na linguagem escrita e as questões, através do uso de instrumentos e técnicas adequadas, na 
Comunicação Aumentativa e respetivos softwares, por outro.
A análise documental é utilizada como suporte para a seleção das áreas, tarefas, instrumentos de avaliação e 
metodologias de intervenção selecionadas pelos estudantes. É feita a discussão de estudos de casos em trabalho de 
grupo, promovendo a reflexão dentro do mesmo, para contextualizar a aplicação e adequação das metodologias, 
técnicas e estratégias de intervenção. 

Através destas metodologias, os estudantes, com a orientação do docente, têm que progressivamente responder aos 
objetivos de aprendizagem estabelecendo-se a seguinte correspondência entre as metodologias e os objetivos de 
aprendizagem supracitados: I – d, g | II - j, k | III – a, b, c, d, e, f, g, h, i | IV – a, b, c, f | V – d, e, i | VI – d, g.
A avaliação compreende processos e produtos. Nos processos são avaliadas atitudes reveladas ao longo da unidade 
curricular, como por exemplo assiduidade e pontualidade, capacidade de trabalhar em grupo, participação ativa nas 
atividades realizadas em aula, responsabilidade e autonomia.
Nos produtos, de acordo com os objetivos de aprendizagem estabelecidos, pede-se, na componente da LE, Aplicação 
em role-play de um instrumento de avaliação da LE e a sua respetiva análise, realização de um plano de sessão, com o 
respetivo material de intervenção e aplicação do mesmo através de role-play e uma prova prática sobre avaliação da LE, 
objetivos de intervenção, métodos, técnicas e estratégias de intervenção. Na componente de CAA, é solicitado ao 
estudante que construa tabelas de comunicação em softwares de CAA, e selecione histórias infantis, de forma a 
proceder à sua adaptação quer para a introdução de símbolos de comunicação aumentativa, quer como forma de 
permitir o acesso às histórias a utente com Necessidade Complexas de Comunicação.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

I. Simulated practice
II. Lectures
III. Case studies
IV. Group reflection
V. Documental analysis
VI. Training the of Materials

The lessons of this course assume the dynamics of laboratory practice and the students experience through simulated 
practice, training with assessment tools and training the application of methodologies and intervention materials in 
written language. They also train with instruments and appropriate techniques, and specific augmentative 
communication software.
The documentary analysis used as a support for the selection of areas, tasks, assessment tools and intervention 
methodologies selected by the students. It´s made the discussion of case studies on group work, promoting reflection 
inside of it, to contextualize the application and appropriateness of the methodologies, techniques and strategies.

Through these methods, the students, with the guidance of the teacher, must progressively respond to learning 
objectives by establishing the following correspondence between the methodologies and the aforementioned learning 
objectives: I – d, g | II - j, k | III – a, b, c, d, e, f, g, h, i | IV – a, b, c, f | V – d, e, i | VI – d, g.
The assessment comprises processes and products. In proceedings, attitudes revealed over the course are assessed, 
such as attendance and punctuality, ability to work in groups, active participation in activities in class, responsibility and 
autonomy.
In products, in accordance with established learning objectives, are asked, in the WR component, application in role play 
of an assessment instrument of WR and its respective analysis, conducting a session plan with the respective material 
intervention and application of it through role play and a practical test on assessment of WR, intervention objectives, 
methods, techniques and strategies. In AAC component, the student is asked to build communication tables in AA 
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software, and select children's stories, in order to adapt them both to the introduction of augmentative communication 
symbols, or as a way to allow access to stories to user´s with Complex Communication Needs.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Duarte, I. (2008). O conhecimento da língua: Desenvolver a consciência linguística. Lisboa: DGIDC, Ministério da 
Educação.
Lombardino, L. J. (2012). Assessing and differentiating reading & writing disorders: multidimensional model. Clifton 
Park, NY: Delmar, Cengage Learning.
Shaywitz, M. D. S. (2008). Vencer a dislexia: Como dar resposta às perturbações da leitura em qualquer fase da vida. 
Porto: Porto Editora.
Beukelman, D., & Mirenda, P. (2005). Augmentative and Alternative Communication - Supporting children & adults with 
complex communication needs (3rd ed.).Baltimore, MD: Paul H. Brookes Publishing Co.
Johnston, S. S. (2012). AAC strategies for individuals with moderate to severe disabilities. Baltimore, Md: Paul H. 
Brookes Pub.
Kent-Walsh, J., & Binger, C. (2010). What every speech-language pathologist/audiologist should know about 
augmentative and alternative communication. Boston: Allyn & Bacon.

Mapa X - Educação para a Prática V

6.2.1.1. Unidade curricular:

Educação para a Prática V

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Sónia Marina Dias de Jesus Lima / 11 horas

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

Ângela Marina Carvalho de Jesus / 13 horas
Telma Andreia da Costa Pereira / 19 horas
Inês Tello Rato Milheiras Rodrigues / 17 horas

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

a) Estabelecer relação terapêutica 
b) Comunicar de acordo com o seu nível da compreensão e cultura
c) Realizar a avaliação terapêutica e estabelecer o diagnostico
d) Formular um programa terapêutico
e) Preparar, executar e avaliar uma sessão terapêutica
f) Usar técnicas e estratégias específicas
g) Ter uma postura, voz e fala profissionalmente adequada
h) Integrar-se numa equipa, compreender o papel dos intervenientes
i) Autoavaliar o seu desempenho e dentificar necessidades de desenvolvimento
j) Ser pontual, assíduo e manter os compromissos 
k) Ser pró-activo
l) Compreender, respeitar e executar procedimentos administrativos 
m) Assegurar aspectos éticos e confidencialidade
n) Apresentar dados relevantes de um caso clínico demonstrando raciocínio clínico
o) Refletir criticamente com base em modelos científicos e prática baseada na evidência

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

a) To establish a therapeutic relationship with clients
b) To communicate with clients according to their comprehension level and culture
c) To perform the therapeutic assessment and to establish the diagnosis
d) To elaborate a therapeutic program
e) To prepare, to perform and to evaluate a therapeutic session
f) To use specific techniques and strategies
g) To demonstrate a professionally appropriated posture, voice and speech
h) To integrate into a team, to cooperate and to understand the stakeholders role
i) To self-evaluate the personal and professional performance and to identify development needs
j) To be punctual, assiduous and to maintain the established compromises 
k) To be proactive
l) To understand, to respect and to perform administrative procedures 
m) To ensure ethical aspects and confidentiality
n) To present relevant data of a clinical case enhancing the clinical reasoning
o) To critically reflect based on scientific models and evidence-based practice

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1. Aplicação de raciocínio clínico na recolha de dados observados da anamnese, avaliação, diagnóstico e prognóstico
2. Adequação e estabelecimento de objetivos terapêuticos - SMART
3. Modelos de intervenção terapêutica, técnicas, estratégias - Modelos de intervenção preventiva
4. Estabelecimento e adequação do plano e programa terapêutico em perturbações da comunicação, linguagem, fala, 
voz, deglutição e motricidade oro-facial 
5. Adequação de registos de sessão – SOAP
6. Adequação da interação profissional com cuidadores, educador cooperante e outros profissionais 
7. Adequação e importância na elaboração de documentos escritos (relatórios, panfletos, brochuras)
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8. Moderação, apresentação, análise e reflexão crítica de casos e situações decorrentes da prática clínica.
9. A aplicação do raciocínio científico de tomada de decisão – método indutivo e dedutivo
10. Prática baseada em evidência sobre patologias da comunicação, voz, linguagem, fala e deglutição

6.2.1.5. Syllabus:

1. Application of clinical reasoning on the observed data collection from the anamnesis, assessment, diagnosis and 
prognosis
2. Adequacy and establishment of therapeutic SMART goals
3. Therapeutic intervention models, techniques and strategies – Preventive intervention models
4. Establishment and adequacy of the therapeutic plan and program on communication, language, speech, voice, 
swallowing and oral motor disorders 
5. Adequacy of the session registries - SOAP
6. Adequacy of professional interaction with caregivers, external advisor and other professionals 
7. Adequacy and relevance in written documents elaboration (reports, brochures, booklets)
8. Moderation, presentation, analysis and critical reflection of cases and situations derived from clinical practice
9. Application of scientific reasoning in decision making – inductive method and deductive method
10. Evidence-base practice in communication, voice, language, speech and swallowing pathologies

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 

curricular.

O objetivo geral das UC de Educação para a Prática visam o desenvolvimento de competência nas áreas de intervenção 
do terapeuta da fala em contexto real de estágio.

Esta UC de Educação para a Prática V pretende promover: atividades práticas clínicas com diferentes tipos de 
perturbação em diferentes contextos de intervenção em Terapia da Fala (estágio); atividades de reflexão crítica, 
apresentação de casos e moderação de reuniões clínicas (orientação tutorial).

Pretende-se que os estudantes desenvolvam: procedimentos e técnicas de avaliação, diagnóstico e intervenção 
terapêutica, recorrentes de conhecimentos teórico-práticos adquiridos; raciocínio clínico sobre casos observados e 
apresentados, recorrendo a modelos teórico-práticos; competências de relação e comunicação terapêutica.

Assim, estabelece-se a correspondência entre os conteúdos e os objetivos de aprendizagem: 1 – c| 2 –d| 3 e 4 –d, e, f | 5 
– e|6 – g, h, i, j, k, l, m | 7 – f |8, 9, 10 – n, o

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

The main goal of the Curricular Units (CU) of Practice Education (PE) is the competence development in the intervention 
areas of the Speech and Language Therapy (SLT) in a clinical placement setting.

PE V aims to promote: clinical practical activities with different types of disorders in different Speech and Language 
Therapy intervention settings (clinical placements); critical reflection activities, cases presentation and clinical meetings 
moderation (tutorial guidance).

Students are requested to develop: assessment procedures and techniques, diagnosis and therapeutic intervention, 
derived from acquired theoretical and practical knowledge; clinical reasoning about the observed and presented cases, 
based on theoretical and practical models; relation competences and therapeutic communication.

Thus it is established the following correspondence between syllabus and learning objectives above: 1 – c| 2 –d| 3 e 4 –d, 
e, f | 5 – e|6 – g, h, i, j, k, l, m | 7 – f |8, 9, 10 – n, o

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

I. Observação de modelos
II. Demonstração em contexto real (estágio)
III. Estudo/Discussão de caso
IV. Reflexão e discussão em grupo
V. Resolução de problemas

Obtenção de Frequência
Nota superior a 9,5 em cada uma das componentes avaliativas (estágio e tutorias) 
Realização de todas as componentes de avaliação 
Cálculo da Classificação Final
• Demonstração prática de procedimentos, técnicas, análise de dados clínicos e intervenção terapêutica, em contexto de 
estágio– 70%
• Demonstração prática de comportamentos comunicativos (apresentação de casos, moderação e participação em 
reuniões) e de raciocínio clínico (síntese escrita), em contexto de orientação tutorial – 30% 

Avaliação sem exame final

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

I. Model observation
II. Internship
III. Case Study
IV. Group reflection and discussion
V. Problem solving

Evaluation methods:
To succeed, the final grade must be above 9,5 values (products + processes) 
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All the evaluation components are mandatory:
• Practical demonstration of therapeutic intervention procedures, techniques and clinical data analysis, in clinical 
placement setting– 70%
• Practical demonstration of communicative behaviors ( case presentation, meetings moderation and participation) and 
of clinical reasoning (written synthesis), in tutorial guidance setting – 30% 

Evaluation without final exam

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

Esta Unidade Curricular organiza-se de acordo com as seguintes componentes:
- Estágios: prática clínica supervisionada num serviço de Terapia da Fala. O estudante, observa o educador cooperante 
(terapeuta da fala) e atua em conformidade na intervenção e interação clínica, em reuniões de equipa, visitas a escolas, 
etc., bem como outros departamentos integrantes da instituição em que está a estagiar. Aplica procedimentos e técnicas 
de intervenção terapêutica na recolha de dados, diagnóstico e prognóstico, planeamento, programação e intervenção 
terapêutica. Discute e faz autoavaliações com o orientador cooperante relativamente ao seu desenvolvimento pessoal e 
profissional. No final de estágio espera-se que o estudante tenha sido capaz de observar e intervir de uma forma 
estruturada em todos os aspetos da organização no serviço, do trabalho de avaliação e intervenção do educador 
cooperante e que seja capaz de analisar, fazer deduções e discutir o que foi observado.
- Tutorias: Os estudantes apoiados em pequenos grupos tutoriais na escola, quinzenalmente, discutem, refletem sobre 
casos clínicos apresentados, temáticas e tarefas, decorrentes da prática de estágio. O docente/tutor acompanha o aluno 
ao longo do estágio, orienta o raciocínio clínico, pensamento crítico, análise, discussão e resolução de problemas 
decorrentes da prática.

Os estudantes, com orientação do docente e supervisão do orientador cooperante, deverão progressivamente responder 
aos objetivos de aprendizagem, estabelecendo-se a seguinte correspondência entre metodologias e objetivos de 
aprendizagem supracitados: I e II – a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m | III e IV – c, d, e, f, n, o| V – a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m

A avaliação desta unidade curricular é individual, compreende processos e produtos, bem como a demonstração de 
atitudes no local de estágio e tutorias.
Nas atitudes são avaliadas, pelo educador cooperante e docente/tutor, as capacidades comunicativas e atitudes de cariz 
profissional.
Nos processos de aprendizagem ao longo da unidade curricular, são avaliadas a assiduidade e pontualidade, a 
participação, moderação de reuniões, apresentação de casos clínicos e cumprimento de tarefas. 
Nos produtos, e de acordo com os objetivos de aprendizagem estabelecidos para esta unidade curricular é solicitado ao 
estudante que demonstre na prática, atitudes, procedimentos, técnicas, e análise sobre a intervenção clinica direta e 
indireta, em contexto de estágio; demonstre em contexto de orientação tutorial, comportamentos comunicativos 
(apresentação de casos, moderação e participação em reuniões) e de raciocínio clínico (síntese escrita). 

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

This Curricular Unit is organized according to the following components:
- Clinical placements: clinical practice supervised in a Speech and Language Therapy service. Students observe the 
external advisor (speech and language therapist) and acts in conformity in clinical intervention and interaction, in team 
meetings, schools visits, etc., as well in other integrated departments of the clinical placement. They also apply 
therapeutic intervention procedures and techniques in data collection, diagnosis and prognosis, planning, programming 
and therapeutic intervention; discuss and self-evaluate their personal and professional development with the external 
advisor. At the end of the clinical placement it is expected that the students had been able to observe and intervene on a 
structured way in all aspects of the service organization and the external advisor assessment and intervention work, and 
had been able to analyze, to deduce and discuss the observed aspects.
- Tutoring: in bimonthly small group meetings at school, with tutor guidance, students reflect and discuss presented 
clinical cases, themes and tasks derived from the clinical placement practice. The teacher/tutor accompanies the student 
along the clinical placement, guides the clinical reasoning, critical thinking, analysis, practical problem solving and 
discussion.

Students, with the teacher guidance and the external advisor supervision, should progressively achieve the learning 
objectives, with the following correspondence between methodologies and the learning objectives above: I e II – a, b, c, 
d, e, f, g, h, i, j, k, l, m | III e IV – c, d, e, f, n, o| V – a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m

The evaluation in this curricular unit is individual and includes processes and products, as well as the demonstration of 
appropriate attitudes in the clinical placement and in tutorial meetings.
The external advisor evaluates the professional attitudes and communicative abilities.
The learning processes evaluated are: attendance and punctuality, participation, meeting moderation, clinical case 
presentation and task accomplishment.
For products evaluation, and according to the learning objectives established for this curricular unit, it is requested that 
the student demonstrates appropriate attitudes, procedures, techniques and analysis of the direct and indirect clinical 
intervention, in the clinical placement setting; communicative behaviors (clinical case presentation, meetings moderation 
and participation) and clinical reasoning (written synthesis) in tutorial guidance setting. 

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Bray, M.Ross, A. & Todd, C. (1999). Speech and Language clinical process & practice. London: Whurr Publishers.
Dodd, B. (2007). Evidence-based pratice and speech-language pathology: Strengths, weknesses, opportunities and 
threats. Folia Phoniatrica et Logopaedica, 52, 118-129.
Pedinielli, J-L. & Fernandez, L. (2008). O estudo de caso e a observação clínica. Lisboa: Climesi.
Kamhi, A. G. (2006). Combining research and reason to make tratment decisions. Language, Speech, and Hearing 
Services in Schools, 37: 255-2256.
Peixoto, V., Rocha, J. (2009). Metodologias de Intervenção em Terapia da Fala. Porto: Edições Universidade Fernando 
Pessoa.
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Mapa X - Opção IV

6.2.1.1. Unidade curricular:

Opção IV

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

João Miguel Lima Ferreira / 0 horas 

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

Joaquim João Casimiro Gronita / 25 horas 

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Objetivo geral: Desenvolver competências básicas na área da Construção Social e Intervenção na Diferença
O estudante deverá ser capaz de:

a. Analisar a problemática da Diferença enquanto Construção Social e, por consequência, segundo as convenções 
internacionais mais atuais.
b. Analisar a construção social da diferença, segundo o enquadramento cultural português.
c. Criticar e de autocriticar a apreciação e a avaliação de situações relacionadas com a ‘diferença’;
d. Analisar e sintetizar o impacto da ‘diferença’ nas várias dimensões do desenvolvimento de um indivíduo e/ou família;
e. Identificar e criticar a influência dos seus sentimentos, conhecimentos, crenças e experiências na avaliação de 
situações relacionadas com a ‘diferença’;
f. Desenhar intervenções ideológica e cientificamente sustentadas relativas à atenuação da ‘diferença’ e à mudança 
social. 

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

Overall goal: To develop basic skills in the area of Social Construction and Intervention in difference

The student should be able to:

a. Analyze the problem of Difference as a Social Construction and therefore, according to the most current international 
conventions.
b. To analyze the social construction of difference, according to the Portuguese cultural framework.
c. Criticize the assessment and evaluation situations related to the 'difference';
d. Analyze and summarize the impact of 'difference' in the various dimensions of development of an individual and / or 
family;
e. Identify and criticize the influence of his feelings, knowledge, beliefs and experiences in the evaluation of situations 
related to the 'difference';
f. Draw ideological interventions and scientifically underpinned on the attenuation of 'difference' and social change.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1. A ‘diferença’ enquanto construção social.
2. Lógica e conceitos da construção social da ‘diferença’ e da desigualdade
3. Convenções internacionais sobre direitos Humanos 
4. Convenção internacional sobre os direitos das pessoas com deficiência e políticas europeias
5. Políticas públicas para a reabilitação
6. A análise do discurso
7. As narrativas como método de reforço da compreensão da ‘diferença’.
8. Desenhar e organizar planos de intervenção profissional adequados à realidade sociocultural portuguesa e de acordo 
com as recomendações internacionais

6.2.1.5. Syllabus:

1. The 'difference' as a social construction.
2. Logic and concepts of social construction of 'difference' and inequality
3. International Covenants on Human Rights
4. International Convention on the rights of persons with disabilities and European policies
5. Public policies for rehabilitation
6. The analysis of speech.
7. The narratives as reinforcement method on understanding of 'difference'.
8. Design and organize professional intervention plans appropriate to the Portuguese socio-cultural reality and in 
accordance with international recommendations.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 

curricular.

Na Unidade Curricular de Opção espera-se que os estudantes desenvolvam competências aprofundadas em temáticas 
diferenciadas, complementares ao seu percurso educativo. Nesta unidade curricular as tipologias utilizadas são a 
Orientação Tutorial, Teórica e a Prática Laboratorial.
A unidade curricular de Opção III, tem por objetivo desenvolver competências básicas na área da Construção Social e 
Intervenção na Diferença 
Assim, estabelece-se a correspondência entre os conteúdos e os objetivos de aprendizagem supracitados: 1. – a, b, c; 2. 
– a, b, c, d, e; 3. – a, b, d, f; 4. – a, b, d, f; 5. – b, c, d, f; 6. – a, b, c, d, e, f; 7. – a, b, c, d, e, f; 8. – f.
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6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

In Optional Course is expected that students develop in-depth skills in different subjects, to further their education. In 
this course the typology´s used are the Tutorial, Lecture and Laboratory Practice.
The unit Option III, aims to develop basic skills in the area of Social Construction and Intervention in difference 
Thus is established the correlation between the content and the above learning objectives: 1. - a, b, c; 2 - a, b, c, d, e; 3 - 
a, b, d, f; 4 - a, b, d, f; 5 - b, c, d, f; 6 - a, b, c, d, e, f; 7 - a, b, c, d, e, f; 8 - f.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

I. Método Expositivo
II. Discussão temática
III. Reflexão em grupo e em plenário
IV. Pesquisa e análise documental

Às 25h de aulas correspondem outras 25h de trabalho autónomo. As discussões em grupo decorre de um projeto que os 
estudantes desenvolvem para o qual terão de estudar os conteúdos programáticos da UC.

A UC tem regime de dispensa de exame final. Esta é possível com a realização de um trabalho de grupo discutido em 
aula (70% da nota final). Este trabalho agrega uma análise crítica individual (30% da nota). No conjunto, os estudantes 
deverão obter uma nota superior a 9,5 valores.

EXAME FINAL (época normal, época de recurso, época especial)
Apresentação de um trabalho individual, com a ponderação de 100% da nota.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

I. Lectures Method 
II. Topic discussion 
III. Group reflection and plenary
IV. Research and document analysis

To 25h of classes correspond to other 25h of autonomous work. The project that the students develop and that focuses 
on the syllabus of the course, is continued in the autonomous work of the students and involves group discussions 
inside and outside the classroom.
The ECI has final exam but e the student may be exempted.. This is possible with the completion of a working group 
discussed in class (70% of final grade). This work adds an individual review (30% of grade). On the whole, students must 
obtain a grade higher than 9.5. 
FINAL EXAM
Presentation of an individual work, with a weighting of 100% of the grade.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

As aulas desta unidade curricular assumem a dinâmica de Orientação Tutorial. As metodologias adotadas nesta UC 
promovem a aprendizagem com base na evidência científica, nas experiências vividas e na discussão com os pares. Os 
alunos são incentivados a trabalharem em equipa, a colaborarem no trabalho dos pares, a participarem em exercícios 
práticos e a familiarizarem-se com a literatura disponível sobre os temas abordados, com orientação do docente. 
Estas aulas privilegiam as metodologias interativas, envolvem os estudantes no processo de ensino aprendizagem, 
dotando-os de autonomia e promovem a definição do seu percurso de aprendizagem. Fomentam a aprendizagem 
baseada na evidência, sobre a qual os estudantes são estimulados a desenvolver as suas competências. 
A apropriação dos conteúdos programáticos é consolidada na interação entre pares e no processo de autonomia do 
estudante, incentivando a sua reflexão sobre a aplicabilidade dos conteúdos aprendidos, num futuro próximo, no âmbito 
dos estágios e na vida profissional.
Este processo de aprendizagem, orientado pelo professor, pela estrutura e recursos das aulas, envolve os estudantes e 
estabelece a interação entre os aspetos teóricos, as práticas e a evidência científica.
Estas metodologias são coerentes com os objetivos delineados, conforme relação a seguir apontada: I – a, b; II – a, b, c, 
d, e, f; III – a, b, c, d, e, f; IV – d, e, f.
Tanto a avaliação contínua como a avaliação final os estudantes são convidados a desenvolver um projeto onde aplicam 
os conhecimentos que terão de discutir com os colegas e professor em aula ou com o professor em exame. Assim, 
espera-se que os estudantes revelem conhecimentos teóricos atualizados e competências para a sua aplicação no 
exercício da sua futura profissão

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The lessons of this course take the dynamics of Tutorial Guidance. The methodologies used in this UC promote learning 
based on scientific evidence, and the experiences and discussion with peers. Students are encouraged to work in teams 
to collaborate in pairs, to participate in practical exercises and to familiarize themselves with the available literature on 
the topics covered, with guidance of the teacher.
These lessons emphasize the interactive methodologies, involve students in the process of teaching and learning, giving 
them autonomy and promote the formulation of their learning process. Promote l evidence based earning, on which 
students are encouraged to develop their skills.
The appropriation of the syllabus is consolidated in peer interaction and student autonomy process, encouraging their 
reflection on the applicability of learned content in the near future, under the clinical practice and working life.
This learning process, guided by the teacher, the structure and resources of the classes, involves students and 
establishes the interaction between the theoretical aspects, practice and scientific evidence.
These methodologies are consistent with the goals outlined as compared then pointed: I - a, b; II - a, b, c, d, e, f; III - a, b, 
c, d, e, f; IV - d, e, f.
Both the continuous assessment and the final assessment students are invited to develop a project where apply the 
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knowledge they will need to discuss with colleagues and teacher in class or with the teacher in question. Thus, it is 
expected that students show updated theoretical knowledge and skills for their application in the exercise of their future 
profession.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Berger, P.L. & Luckmann, T (2004).; A Construção Social da Realidade. Um livro sobre a sociologia do conhecimento (2ª 
ed.). Lisboa: Dinalivro,.
Dutra, E.; (2002) A narrativa como uma técnica de pesquisa fenomenológica, Estudos de Psicologia., 7(2), 371-378
Flick, U. (2005). ;Métodos Qualitativos na Investigação Científica, Lisboa: Monitor – Projectos e Edições, Lda
Hydén, L.-C. &; Brockmeier, J. (Eds.) (2008);Health, illness and culture, Nova Iorque: Routledge
Hurwitz, B., Greenhalgh, T. & Skultans, V. (Eds.) (2004). ;Narrative Research in Health and Illness, Oxford: Blackwell 
Publishing
Omote, S.. (1994);Deficiência e Não-Deficiência. Recortes do Mesmo Tecido, Revista Brasileira de Educação Especial, , 1
(2), 65-73
OMS ; (2011) Relatório Mundial sobre deficiência., Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiencie. São 
Paulo: Governo de São Paulo,.
Weber, F.; (2011) Dinâmicas e Práticas do Trabalhador Social, Porto: Porto Editor,.

Mapa X - Terapia da Fala e Organizações I

6.2.1.1. Unidade curricular:

Terapia da Fala e Organizações I

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Joaquim João Casimiro Gronita / 0h

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

Filipa Alexandra Bragadeste Lopes / 25 h

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

1. Compreender e identificar os conceitos de Gestão
2. Entender a importância da Gestão nas organizações de saúde
3. Conhecer e saber aplicar as etapas e ferramentas de Gestão da análise estratégica de projetos/processos
4. Evidenciar a análise económica do sector da Saúde como forma de tornar mais eficazes as organizações de saúde
5. Compreender e identificar as principais questões fiscais de unidades de saúde privadas
6. Obtenção de espírito critico no que respeita à analise financeira de uma unidade de saúde privada

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

1. Understand and identify the concepts of Management
2. Understand the importance of management in healthcare organizations
3. Know and apply the steps and Management tools of strategic analysis projects / processes
4. Demonstrate the economic analysis of the health sector as a way to make more effective health organizations
5. Understand and identify key tax issues of private health units
6. Obtaining critical spirit with regard to the financial analysis of a private health facility

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

Capítulo I - Gestão uma Ciência Social 
1. Introdução à Gestão
2. Gestão: Evolução-Escolas de pensamento e perspetivas 

Capítulo II - Diagnóstico e Desenvolvimento Organizacional em Unidades de Saúde 
1. Diagnóstico de uma Organização de Saúde: Análise interna e externa 
2. Burocracias Profissionais 
3. Sistemas imperfeitamente conectados 
4. Análise de Porter 
5. Análise SWOT 
6. Incidentes: Matriz FMEA 
7. A mudança planeada: Stream Analysis 
8. Estratégia Organizacional 

Capítulo III – Economia da Saúde 
1. Economia da Saúde, um domínio próprio: A Saúde como bem económico 
2. A procura e a oferta de cuidados de Saúde
3. Análise económica em Saúde

Capítulo IV- Análise financeira e económica e abordagem fiscal de unidades de saúde privadas

6.2.1.5. Syllabus:

Chapter I - Management a social science
1. Introduction to Management
2. Management: Evolution-schools of thought and perspectives.
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Chapter II - Diagnosis and Organizational Development in Health Care Facilities
1. Diagnosis of Health Organization: Internal and external analysis
2. Bureaucracies Professionals
3. Imperfectly connected systems
4. Porter Analysis
5. SWOT Analysis
6. Incidents: Mother FMEA 
7. The planned change: Stream Analysis
8. Organizational Strategy

Chapter III - Health Economics
1. Health Economics, a proper domain: Health as well economic.
2. The demand and supply of health care:
3. Economic Analysis in Health

Chapter IV financial and economic analysis and fiscal approach of private health units

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 

curricular.

Os conteúdos programáticos da Unidade Curricular foram adaptados aos objetivos de aprendizagem propostos. Os 
conteúdos teóricos foram pensados para permitirem aos alunos a aplicação prática em contexto de simulação de 
modelo de negócio. A criação de um modelo de negócio em fase embrionária, permite-lhes aplicarem as ferramentas 
leccionadas em aula, ao nível do diagnóstico organizacional e estratégias em ambiente de mudança planeada. A 
simulação de um modelo de negócio também lhes permitiu aplicarem as noções básicas leccionadas referentes ao 
funcionamento económico e fiscal de unidades de saúde privadas. As discussões em aula permitiram ganharem alguma 
sensibilidade para as especificidades da economia da saúde.

Cap I- 1,2 Cap II- 3 Cap III - 4 Cap IV- 5,6

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

The syllabus of the course were adapted to the proposed learning objectives. The theoretical contents were designed to 
allow students the practical application in the context of business model simulation. The creation of a business model in 
early stage, allows them to apply the tools taught in class, at the level of organizational diagnosis and strategies planned 
change of environment. The simulation of a business model also allowed them to apply the basics taught for the 
economic and fiscal operation of private health facilities. Class discussions allowed to gain some sensitivity to the 
specifics of health economics.

Cap I- 1,2 Cap II- 3 Cap III - 4 Cap IV- 5,6

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

As aulas são compostas por três momentos: 
- Um teórico de exposição por parte do docente
- Um de aplicação mais prática e de discussão em aula
- Outro de transposição para projetos práticos que cada grupo realizará.

A participação dos alunos nas aulas representará 10% da nota final e o trabalho de grupo 90%. 

A ponderação total apresenta-se pela seguinte grelha:

Participação em aula: 10%

Trabalho de grupo: 90%
- Participação em aula na componente trabalho : 10%
- Apresentação gráfica do trabalho escrito: 10%
- Conteúdos e metodologias apresentadas: 60%
- Apresentação e defesa do trabalho (exposição dos conteúdos e defesa das questões colocadas): 20%

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Classes consist of three stages:
- A theoretical exposure by the teacher
- A more practical application and discussion in class
- Other transposed into practical projects that each group will perform.
The participation of students in classes represent 10% of the final grade and group work 90%.

The total weight is presented in the following grid:
Participation in class: 10%
Group work: 90%
- Class participation in the work component: 10%
- Graphical presentation of written work: 10%
- Submitted content and methods: 60%
- Presentation and defense of work (description of contents and defense of the questions): 20%

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

Nesta unidade curricular pretende-se que os alunos adquiram alguns conceitos básicos relacionados com a gestão e 
com a economia da saúde, aplicada às unidades de saúde. Nas aulas, foram lecionados os conceitos teóricos, através 
do método expositivo, utilizando slides de powerpoint, e discussão de casos práticos lançados em aula pela docente 
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aos alunos. Os conteúdos teóricos lecionados e as discussões em aula, permitiram aos alunos adquirir o espírito crítico 
para a gestão, e aplicarem os conceitos chave da unidade curricular a uma simulação prática de criação do ser próprio 
modelo de negócio. Foi-lhes pedido que pensassem num negócio criativo e empreendedor, relacionado com terapia da 
fala, que fosse rentável para os promotores, favorecesse a comunidade onde estaria inserida e que beneficiasse o 
Serviço Nacional de Saúde. Para esse negócio tiveram de montar a estrutura organizacional e aplicar as ferramentas de 
diagnóstico e estratégia lecionadas em aula.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
In this course, is intended that students acquire some basic concepts related to the management and health economics, 
applied to health facilities. In the classes were taught the theoretical concepts through the lecture method, using power 
point slides, and discussion of case studies launched in class by the teacher to the students. The theoretical content 
taught and class discussions, allowed students to acquire critical thinking for management, and apply the key concepts 
of the course to a practical simulation creation of the self business model. They were asked to think in a creative 
business and entrepreneurial related to speech therapy, which was profitable for the promoters, favoring the community 
where he would be inserted and that would benefit the National Health Service. For this business had to set up the 
organizational structure and apply the diagnostic tools and strategy taught in class.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Teixeira, S. (2010). Gestão das Organizações. (2.ª ed.). Verlag Dashöfer Portugal. 

Mapa X - Experiência e Técnicas VIII

6.2.1.1. Unidade curricular:

Experiência e Técnicas VIII

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

João Miguel Lima Ferreira / 0 horas

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

Sónia Marina Dias de Jesus Lima / 25 horas
Vânia Isabel da Cunha Ribeiro / 25 horas

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

a) Nomear, descrever e selecionar instrumentos e procedimentos de avaliação da motricidade orofacial standard e 
complementares 
b) Elaborar um protocolo de avaliação da Motricidade Orofacial 
c) Planear e realizar a avaliação da Motricidade Orofacial
d) Planear e realizar a avaliação das Funções Estomatognáticas
e) Manusear instrumentos e materiais de avaliação e intervenção
f) Interpretar os dados da avaliação, estabelecendo raciocínio clínico
g) Elaborar um plano terapêutico adequado a um caso de perturbação da Motricidade Orofacial e/ou Deglutição
h) Identificar metodologias e técnicas de intervenção nas perturbações da Motricidade Orofacial e Deglutição
i) Executar técnicas de intervenção no âmbito da Motricidade Orofacial e Deglutição com procedimentos adequados
j) Usar terminologia específica relacionada com a Motricidade Orofacial
k) Identificar abordagens de avaliação e intervenção no estudo de casos com diferentes patologias/diagnósticos clínicos

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

a) To name, describe and select standard assessment instruments and procedures Oral Motor Skills and Functions
b) To prepare an evaluation protocol of the Oral Motor Skills and Functions
c) To plan and carry out the assessment of the Oral Motor Skills and Functions
d) To plan and carry out the assessment of the Stomatognathic Functions
e) To handle tools for assessment and intervention materials.
f) To analyze assessment data, establishing clinical reasoning
g) To develop an appropriate treatment plan to a case of disturbance in the Oral Motor Skills and / or swallowing
h) To identify methodologies and techniques of intervention in Oral Motor Skills and Swallowing disorders.
i) To run intervention techniques within the Oral Motor Skills and Swallowing with appropriate procedures
j) To use specific terminology related to the Oral Motor Skills and Functions
k) To identify approaches to assessment and intervention in case studies with different pathologies / clinical diagnoses

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1. Avaliação da Motricidade Orofacial e Funções Estomatognáticas:
a. Postura
b. Tipologia facial
c. Medidas cefalométricas
d. Musculatura facial extraoral e intraoral: tónus, postura em repouso, praxias 
e. Sensibilidade
f. Respiração
g. Sucção
h. Mastigação
i. Deglutição
j. Fonação
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k. Fala
2. Relação das maloclusões com alterações musculares e funcionais
3. Hábitos parafuncionais
4. Instrumentos de avaliação da Motricidade orofacial e das Funções Estomatognáticas
5. Plano de Intervenção na Motricidade Orofacial e Funções Estomatognáticas
6. Metodologias, técnicas e estratégias de intervenção na Motricidade Orofacial e Funções Estomatognáticas
a. Mioterapia
b. Técnicas de normalização neuromotora
c. Técnicas de normalização da sensibilidade
d. Técnicas de intervenção na alimentação

6.2.1.5. Syllabus:

1. Evaluation of the Oral Motor Skills and Stomatognathic Functions:
a. posture
b. facial typology
c. cephalometric measurements
d. Extra oral and intraoral facial muscles: tone, resting posture, praxis
e. sensibility
f. breathing
g. suction
h. mastication
i. swallow
j. phonation
k. speech
2. Value of malocclusion with muscle and functional changes
3. Oral habits
4. Assessment tools for Oral Motor Skills and Stomatognathic Functions
5. Intervention Plan in Oral Motor Skills and Stomatognathic Functions
6. Methodologies, techniques and strategies Oral Motor Skills and Stomatognathic Functions 
a. Myotherapy
b. Techniques neuromotor standardization
c. Sensitivity normalization techniques
d. Feeding intervention techniques

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 

curricular.

Experiência e Técnicas (ET) destina-se a desenvolver aptidões técnicas, utilização de materiais, avaliação e intervenção, 
desenvolvimento e aplicação de instrumentos de avaliação e de materiais. Tem uma tipologia prática laboratorial.
Em ET VIII, o objetivo geral é desenvolver competências de observação, análise e avaliação na área da Motricidade 
Orofacial e Funções Estomatognáticas, bem como competências de aplicação de metodologias de intervenção.
Pretende-se que os conhecimentos teóricos adquiridos sejam integrados com a prática, através da observação e 
discriminação entre características da normalidade e desviantes, utilizando instrumentos de avaliação, técnicas e 
métodos de avaliação e intervenção na área da Motricidade Orofacial, com capacidade de raciocínio clínico.
A correspondência entre os conteúdos e os objetivos de aprendizagem dos tópicos 6.2.1.4. e 6.2.1.5. são: 1 - a-f, j, k | 2 – 
f, j | 3 - a-d, f, g, j, k | 4 - a-d| 5 – g, h, j, k | 6 - e-k. 

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

Experience and Techniques (ET) intended to develop technical skills, use of materials, assessment and intervention, 
development and application of assessment tools and materials. It has a laboratory practice type.
In ET VIII, the overall goal is to develop observation skills, analysis and evaluation in the area of the Oral Motor Skills and 
Stomatognathic Functions and intervention methodologies.
It intends that students are able to demonstrate theoretical knowledge integrated with practice, observation skills and 
characteristics discrimination between normal and deviant, use assessment tools, techniques and methods, perform 
assessment and intervention in the area of the Oral Motor Skills and Functions, developing clinical reasoning skills.
Thus is established the correlation between the content and the above learning objectives on topics 6.2.1.4. and 6.2.1.5 .: 
1 - a-f, j, k | 2 – f, j | 3 - a-d, f, g, j, k | 4 - a-d| 5 – g, h, j, k | 6 - e-k.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

I. Prática simulada
II. Método expositivo 
III. Análise documental 
IV. Estudo / discussão de caso

Obtenção de Frequência:
Nota superior a 9,5 na soma total dos produtos de avaliação
Realização de todas as componentes de avaliação 

Cálculo da Classificação Final

Avaliação 
Produtos (80%) 
Elaboração de um protocolo de avaliação do sistema estomatognático, com manual de procedimentos.
Elaboração de um plano de intervenção.
Aplicação prática de técnicas de avaliação e intervenção.
Processos (20%)
Participação e execução de tarefas na aula; assiduidade e pontualidade 
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Avaliação em Exame Final
Exame Prático- Aplicação prática de técnicas de avaliação e intervenção

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

I. Simulated Practice
II. Lecture method
III. Document analysis
IV. Study / case discussion

Eligibility for exams:
Grade higher than 9.5 in the total sum of product evaluation
Performance in all evaluation components

Final Classification

Evaluation
Product (80%)
Development of an evaluation protocol of the stomatognathic system, with a procedures manual.
Development of an action plan.
Practical application of assessment and intervention techniques.
Processes (20%)
Participation and implementation tasks in class; attendance and punctuality

Assessment Final Exam
Exam practice practical-application assessment and intervention techniques

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

As aulas desta unidade curricular assumem a dinâmica de prática laboratorial, onde os estudantes treinam o 
manuseamento dos materiais e a execução de técnicas de avaliação e intervenção da Motricidade Orofacial e funções 
estomatognáticas. O método expositivo é utilizado para consolidação de conhecimentos teóricos adquiridos em 
unidades curriculares anteriores em articulação com a prática. A análise documental é utilizada como suporte para a 
seleção dos instrumentos e metodologias de avaliação e intervenção. É feita discussão de estudos de caso para 
contextualizar a aplicação e adequação das metodologias de intervenção.
Os estudantes, com a orientação do docente, devem progressivamente responder aos objetivos de aprendizagem, 
estabelecendo-se a seguinte correspondência entre metodologias e objetivos de aprendizagem supracitados: I – c, d, e, 
i| II – a, h, i, j, k | III – a, b, f, g, j, k | IV – f,g, j, k 

A avaliação desta unidade curricular compreende processos e produtos. 
Nos processos são avaliadas atitudes reveladas pelos estudantes ao longo da unidade curricular, como por exemplo a 
assiduidade e pontualidade, a capacidade de trabalhar em grupo, participação ativa nas atividades realizadas em aula, 
responsabilidade e autonomia.
Nos produtos, e de acordo com os objetivos de aprendizagem estabelecidos para esta unidade curricular é solicitado 
aos estudantes:
• Elaboração de um protocolo de avaliação do sistema estomatognático, com o respetivo manual de procedimentos 
• Elaboração de um plano de intervenção adequado a um caso apresentado
• Aplicação prática de técnicas de avaliação e intervenção adequadas a um caso apresentado 

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The lessons of this course assume the dynamics of laboratory practice, where students train the handling of materials 
and execution of evaluation techniques and of the Oral Motor Skills and Stomatognathic functions. The lecture method is 
used for consolidation of theoretical knowledge acquired in previous courses in conjunction with the practice. The 
documentary analysis, is used as a support for the selection of tools and methodologies for assessment and 
intervention. Discussion of case studies is made to contextualize the application and appropriateness of intervention 
methodologies.
The students, with the guidance of the teacher, must progressively respond to learning objectives, establishing the 
following correspondence between the above methodologies and learning objectives: I - c, d, e, i | II - a, h, i, j k | III - a, b, 
f, g, j, k | IV - f, g, j, k
The evaluation of this course comprises processes and products.
In proceedings, attitudes revealed by the students along the course are assessed, such as attendance and punctuality, 
ability to work in groups, active participation in activities in class, responsibility and autonomy.
The products, and according to the learning objectives established for this course is required for students:
• Preparation of an evaluation protocol of the stomatognathic system, with the respective procedures manual
• Development of an appropriate intervention plan to a case presented
• Practical application of valuation techniques and appropriate intervention to a case presented

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Corbin-Lewis,K.,Liss,J. & Sciortino,K. (2004) Clinical anatomy & physiology of the swallow mechanism. 
Austrália:Thomson.
Crary,M. A. et al. (2003).Introduction to Adult Swallowing Disorders. St. Louis:Butterworth Heinemann/Elsevier Science.
Jacobi,J. (2003). Disfagia, Avaliação e Tratamento. Rio Janeiro:Revinter.
Kindell (2006) Feeding and swallowing disorders in dementia. Oxon:Speechmark.
Logeman, J. (1999) Evaluation and Treatment of Swallowing and Dysphagia. London:Singular Pub. Group.
Mcfarland, D. (2008).Anatomia em ortofonia: palavra, voz e deglutição. Loures:Lusodidata.
Murray, J. (1999).Manual of Dysphagia Assessment in Adults. London: Singular Pub. Group.
TMurry, T. & Carrau, R. (2006). Clinical management of swallowing disorders. San Diego:Singular Pub. Group.
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Winstock, A. (2006).The practical management of eating & drinking difficulties in children. Oxon:Speechmark.
Zurita, A. (2005). Guía técnica de intervención logopédica en la enfermedad de Parkinson. Madrid:Síntesis.

Mapa X - Educação para a Prática VI

6.2.1.1. Unidade curricular:

Educação para a Prática VI

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Sónia Marina Dias de Jesus Lima / 0 horas

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

Ana Cristina Fernandes Ferreira / 20 horas
Íris Gomes Bonança / 30 horas

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

a) Fazer o levantamento das necessidades da instituição, utentes, cuidadores e profissionais, no âmbito do 
envelhecimento e relacionado com as áreas de intervenção do terapeuta da fala (Comunicação, Linguagem, Fala, Voz e 
Deglutição)
b) Planear tarefas de manutenção de competências relacionadas com o envelhecimento, que possam ser executadas no 
local tendo em conta as necessidades detetadas 
c) Promover o aconselhamento e formação aos cuidadores e outros beneficiários
d) Promover atividades para a manutenção das competências dos idosos, integrados na rotina do local
e) Dotar a instituição (lar/centro de dia) de sugestões de actividades futuras através de ações de divulgação, informação 
e/ou formação.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

a) To make the inventory of the institution needs, users, carers and professionals in the context of ageing and related 
with the intervention areas of the speech therapist (communication, language, speech, voice and swallowing)
b) To plan tasks related to ageing, for maintenance skills, which can be performed on the clinical placement, taking into 
account the needs detected
c) To promote advice and training actions to caregivers and other beneficiaries
d) To promote activities for the maintenance of skills of the elderly, integrated in the local routine
e) To provide the institution (retirement home/day center care) a pack of suggestions for future activities through 
dissemination actions, information and/or training actions

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1. Modelos teóricos aplicáveis à compreensão, predição e mudança de comportamentos de saúde e qualidade de vida 
dos idosos em lares e centros de dia
a. Teoria da cognição Social 
b. Teoria da ação racional e do comportamento planeado
c. Abordagem educativa
2. Envelhecimento ativo
3. Importância e adequação de procedimentos, no levantamento de necessidades relativas às competências 
comunicativas, de linguagem, de fala, voz e deglutição do idoso
4. Adequação dos objetivos, atividades e estratégias na intervenção com idosos – intervenção em grupos

6.2.1.5. Syllabus:

1. Theoretical models applicable to the understanding, prediction and changes in health behaviors and quality of life of 
the elderly in retirement home/day center care
a. Theory of social cognition
b. Theory of reasoned action and planned behavior
c. Educational approach
2. Active ageing
3. Relevance and appropriateness of procedures during the collection and evaluation of needs relating to 
communication, language, speech, voice and swallowins skills of the elderly
4. Adequacy of objectives, activities and strategies for intervention with elderly - intervention groups

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 

curricular.

O objetivo geral das UC de Educação para a Prática visam o desenvolvimento de competência nas áreas de intervenção 
do terapeuta da fala em contexto real de estágio.

Esta UC de Educação para a Prática III pretende promover: competências de observação, prevenção, aconselhamento, 
gestão, trabalho em equipa e formação na população idosa (estágio); a execução de um projeto de promoção do 
envelhecimento ativo, através da implementação de ações de manutenção de competências nas áreas de intervenção do 
terapeuta da fala (orientação tutorial).

Pretende-se que os estudantes desenvolvam: técnicas de levantamento de necessidades, planeamento e implementação 
de ações formativas e de aconselhamento, decorrentes de conhecimentos teórico-práticos, a populações de idosos e 
intervenientes.
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Assim, estabelece-se a correspondência entre os conteúdos e os objetivos de aprendizagem: 1 – a, b, c, d, e| 2 - a| 3 - a| 
4 – a, b

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

The overall goal of the curricular unit (CU) Education Practice aimed at developing competence in the areas of speech 
therapist intervention, in the real context of an internship.

EPVI aims to promote: 
• observation skills, prevention, counseling, management, teamwork and training in the elderly (intership); 
• running a promotion project of active ageing by the implementation of actions for maintenance skills, in the SLT 
intervention contexto (tutorials).

It is intended that students develop: 
needs evaluation techniques, planning and implementation of training activities and advice sessions, resulting from 
theoretical and practical knowledge, directed to the elderly population of carers.

Thus, the correspondence between syllabus and learning objectives above is the established the following: 1 - a, b, c, d, 
e | 2 - | 3 - | 4 - a, b.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

I. Demonstração em contexto real (estágio)
II. Reflexão e discussão em grupo
III. Resolução de problemas
IV. Análise documental
V. Trabalho de grupo

Obtenção de Frequência
Nota superior a 9,5 na soma das duas componentes avaliativas (estágio e tutorias) 
Realização de todas as componentes de avaliação 

Cálculo da Classificação Final
1. Demonstração prática de comportamentos, assiduidade, pontualidade e pertinência nas atividades formativas – 10% 
(realizada pelo educador cooperante)
2. Apresentação de um projeto escrito de implementação de ações formativas para o envelhecimento ativo, participação, 
comunicação e discussão e trabalho em equipa – 90% (realizada pelo docente/tutor)

Avaliação sem exame final

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

I. Demonstration in real context (stage)
II. Reflection and group discussion
III. Troubleshooting
IV. Documental analysis
V. Group work

Evaluation methods:
To succeed, the final grade must be above 9,5 values (products + processes) 
All the evaluation components are mandatory.

Final Classification
1. Practical demonstration of behavior, attendance, punctuality and relevance of training activities - 10% (held by the 
cooperative tutor)
2. Presentation of a written project about the implementation of training activities directed to active aging, participation, 
communication and discussion and teamwork - 90% (held by the teacher/tutor)

Without final examination

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

Nesta Unidade Curricular os estudantes frequentam instituições de acolhimento de idosos (lares e centros de dia), sob 
orientação de um orientador cooperante (profissional responsável da instituição) e com supervisão de um docente da 
escola. Nas instituições o estudante deverá realizar o levantamento de necessidades, identificar e diagnosticar segundo 
as áreas de intervenção do terapeuta da fala. Deverá ainda promover, segundo as necessidades, ações formativas, que 
poderão ser diretas com os utentes das instituições ou com outros profissionais intervenientes. Ao longo do estágio, o 
estudante é acompanhado em aulas tutoriais por um docente da escola, com o qual obtem orientação para elaboração 
do seu projeto de estágio bem como orientação para a implementação das ações na instituição.

Os estudantes, com supervisão do docente e orientação do orientador cooperante, deverão progressivamente responder 
aos objetivos de aprendizagem, estabelecendo-se a seguinte correspondência entre metodologias e objetivos de 
aprendizagem supracitados: I – a, b, c, d, e, | II – a, b, c, d, e | III – a, b, c, d, e | IV – a, b, c, d, e | V – a, b, c, d, e.

A avaliação desta unidade curricular é individual, compreende processos e produtos, bem como a demonstração de 
atitudes no local de estágio e tutorias.
Nas atitudes são avaliadas, pelo educador cooperante e docente/tutor, as capacidades comunicativas e atitudes de cariz 
profissional.
Nos processos de aprendizagem ao longo da unidade curricular, são avaliadas a assiduidade, pontualidade, a 
participação na resolução de problemas e discussão em grupo. Nos produtos, e de acordo com os objetivos de 
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aprendizagem estabelecidos para esta unidade curricular, é solicitado ao estudante que demonstre: conhecimentos e 
procedimentos práticos para a implementação de ações formativas com a população idosa em estágio bem como 
capacidades de redigir um projeto de implementação de ações formativas que responda às necessidades levantadas.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

This Course students attending nursing care institutions (homes and day care centers), under the guidance of a 
cooperative advisor (professional head of the institution) and supervision of a school teacher. In institutions the student 
must perform needs assessment, identify and diagnose according to the intervention areas of the speech therapist. It 
should also promote, where appropriate, training activities, which may be direct with users of institutions and other 
stakeholders professionals. Throughout the internship, the student is accompanied in tutorial classes by a school 
teacher, with which get guidance for preparing its guidance and internship project for the implementation of actions in 
the institution.
-
The students, under the supervision of teacher and guidance counselor of the cooperative, must progressively respond 
to learning objectives, establishing the following correspondence between the above methodologies and learning 
objectives: I - a, b, c, d, e, | II - a, b, c, d, e | III - a, b, c, d, e | IV - a, b, c, d and | V - a, b, c, d, e.

The assessment of this course is individual, comprises processes and products as well as the demonstration of attitudes 
in training camp and tutorials.
Attitudes are assessed by the cooperating teacher and teacher / tutor, the communication skills and professional-
oriented attitudes.
In the learning process throughout the course, are assessed attendance, punctuality, participation in problem solving 
and group discussion. The products, and according to the learning objectives established for this course, the student is 
required to demonstrate: practical knowledge and procedures for the implementation of training activities with the 
elderly population in stage and capacities to draft an implementation project training activities that respond to the needs 
raised.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Bandura, A. (1997) (2ª Ed.). Self-Efficacy: the exercice of control. New York: W.H. Freeman and Company.
Caffarella, R. S. (2002). Planning Programs for Adult Learners: A practical Guide for Educators, Trainers and Staff 
Developers. San Francisco: Jossey-Bass.
Glanz, K., Rimer, B. K., & Lewis, F. M. (2008) (4ª Ed.). Health behavior and health education : theory, research, and 
practice. San Francisco: Jossey-Bas.
Ogden, J. (2004). Psicologia da saúde. Lisboa: Climepsi.
Redman, B. K. (2002) (9ª Ed.). A Prática da educação para a saúde. Loures: Lusociência.
Ewles, L., & Simnett, I. (2004). Promoting HEALTH a practical guide. London: Baillière Tindall.
Glanz, K. Rimer, B. K., & lewis, F.M. (2002). health behavior and health education: theory, research and practice. USA: 
Jossey-Bass.
Cancela, D. (2007). O processo de envelhecimento. Psicologia. com.pt: O Portal dos Psicólogos;
Nunes, B. (2008). Envelhecer com saúde: guia para melhorar a saúde física e psíquica. Lisboa: Lidel-Edições.

Mapa X - Opção V

6.2.1.1. Unidade curricular:

Opção V

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

João Miguel Lima Ferreira / 0 horas

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

Ana Paula de Brito Garcia Mendes / 25 horas
Carlos Manuel Cardoso Gonçalves / 25 horas

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

O estudante deverá ser capaz de:
Módulo Língua Gestual Portuguesa
a) Produzir pequenas frases em LGP;
b) Produzir perguntas simples e responder às mesmas;
c) Demonstrar competências comunicativas em LGP duma forma autónoma.
Modulo Sinais Acústicos e Fisiológicos
d) Demonstrar conhecimento sobre as normas de higiene e segurança no trabalho do terapeuta da fala
e) Demonstrar conhecimentos de procedimentos de calibração de equipamento acústico e fisiológico
f) Demonstrar conhecimentos de utilização de equipamento acústico e fisiológico
g) Demonstrar conhecimentos sobre as variáveis que se podem retirar destes equipamentos e a pertinência das mesmas 
no trabalho do terapeuta da fala
h) Demonstrar conhecimentos sobre a validade e fiabilidade destes equipamentos
i) Demonstrar capacidade de resolução de problemas utilizando sinergias de trabalho de equipa uni- e transdisciplinar
j) Aplicar e interpretar dados obtidos através da utilização estes equipamentos á área da Terapia da Fala e afins

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

The student should be able to:
Portuguese Sign Language (PSL) Module
a) Produce short sentences in PSL;
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b) To produce simple questions and respond to them;
c) Demonstrate communication skills in PSL at an autonomous way.
Acoustic and Physiological Signals (APS) module
d) Demonstrate knowledge of safety, hygiene and protection rules and procedures in the speech therapist actuation 
e) Demonstrate knowledge of calibration procedures in acoustic and physiological equipment 
f) Demonstrate knowledge of the use of acoustic and physiological equipment 
g) Demonstrate knowledge of the variables that can be drawn from these devices and their relevance in the speech 
therapist research
h) Demonstrate knowledge about the validity and reliability of this equipment
i) Demonstrate problem-solving ability using unit and transdisciplinary teamwork synergies 
j) implement and interpret data obtained using this equipment to the area of Speech Therapy 

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

LGP I 
1. Regras de interação em LGP;
2. Desenvolver o conhecimento de vocabulário diversificado;
3. Desenvolver o conhecimento de estruturas sintáticas de complexidade crescente, aplicando-as nas suas produções;
SAF
4. Calibração
5. Precauções e higiene
6. Instrumentação acústica: Gravadores (DAT), microfones, sonómetro, atenuadores, amplificadores, placas de som, 
soft- e hardware
7. Análise acústica softwares: CSL da KayPentax, PRAAT, WAVESURFER, WASP, Dr. Speech, EMU, SEEGNAL
8. Instrumentação fisiológica: Eletroglotografia (EGG), fotoglotografia, filtragem inversa, Electromiografia (EGG), 
cinematografia de velocidade ultra rápida, videofluroscopia, Modified barium swallowing studies
9. Procedimentos de captura, gravação, amostragem e análise do sinal acústico.
10. Análise espectrográfica: Frequência fundamental, harmónicos e formantes.

6.2.1.5. Syllabus:

PSL I Module
1. interaction rules in PSL;
2. Develop knowledge of diverse vocabulary;
3. Develop knowledge of syntactic structures of increasing complexity, applying them in their productions;
APS Module
4. Calibration
5. Precautions and hygiene
6. Acoustic Instrumentation: Recorders (DAT), microphones, sound level meter, attenuators, amplifiers, sound cards, 
soft- and hardware
7. Acoustic analysis software: CSL KayPentax, PRAAT, Wavesurfer, WASP, Dr. Speech, EMU, SEEGNAL
8. Physiological Instrumentation: electroglottography (EGG), photoglottography, inverse filtering, electromyography 
(EGG), cinematography ultra-fast speed, videofluoroscopy, Modified barium swallowing studies
9. Capture procedures, recording, sampling and analysis of the acoustic signal.
10. Spectrographic analysis: fundamental frequency, harmonics and formants.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 

curricular.

Na Unidade Curricular de Opção espera-se que os estudantes desenvolvam competências aprofundadas em temáticas 
diferenciadas, complementares ao seu percurso educativo. Nesta unidade curricular as tipologias utilizadas são a 
Orientação Tutorial, Teórica e a Prática Laboratorial.
A unidade curricular de Opção V, estando dividida em 2 módulos opcionais, tem por objetivo desenvolver competências 
básicas na área da LGP e dos SAF 
Pretende-se que os alunos adquiram competências conversacionais em LGP, a um nível elementar. O módulo SAF é uma 
introdução ao conhecimento teórico e prático dos instrumentos utilizados no estudo da Fonética Acústica e 
Articulatória. Assim, estabelece-se a correspondência entre os conteúdos e os objetivos de aprendizagem supracitados: 
1- a), b), c) | 2- a), b) |3-a) b) c) |4- d) |5- d), e) |6-f) | 7- f) | 8- g |9- f), g), h), i) |10- f), g), h), i), j)

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

In the Optional course is expected that students develop in-depth skills in different themes, complementary to their 
education. In this course, the types used are the Tutorial, Theoretical and Laboratory Practice.
The course Option V is divided in two optional modules, that aims to develop basic skills in Portuguese Sign Language 
and Acoustic and Physiological Signals 
It is intended that students acquire conversational skills in PSL, an elementary level. The APS module is an introduction 
to the theoretical and practical knowledge of the instruments used in the study of Acoustic Phonetics and Articulatory. 
Thus, it establishes the correspondence between the contents and the aforementioned learning objectives: 1. a), b), c) | 2 
a), b) | 3-a) b) c) | d 4) | 5- d), e) | 6-f) | 7 f) | g 8 | 9-f), g), h), i) | 10- f) g) h) i) j)

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

I. Orientação Tutorial
II. Trabalho de grupo
III. Demonstração
IV. Prática Simulada
V. Pesquisa
VI. Análise documental 
OBTENÇÃO DE FREQUÊNCIA: 
Nota superior a 9,5 na soma total dos produtos de avaliação
Cálculo da Classificação Final
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AVALIAÇÃO CONTÍNUA
LGP
Assiduidade e participação 10% 
Trabalho em Grupo 40% 
Trabalho Individual Final 50%
SAF
Trabalho Escrito 100%

EXAME FINAL (época normal, época de recurso, época especial)
Realização de um exame escrito/Exame Oral

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

I. Tutorial
II. Group work
III. Demonstration
IV. Simulated practice
V. Research
VI. Document analysis
Eligibility for exam admission:
Grade higher than 9.5 in the total sum of product evaluation
Final Classification
CONTINUOUS EVALUATION
PSL Module
Attendance and participation 10%
Group Work 40%
Final Individual Work 50%
APS Module
Written work 100%

FINAL EXAM (normal time, resource time, special time)
Realization of a written examination / Oral Examination

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

As aulas desta unidade curricular assumem a dinâmica de Orientação tutorial, e Pratica Laboratorial
No módulo de LGP as metodologias adotadas respeitam, promovem e desenvolvem as características próprias de uma 
língua gestual. 
O domínio das várias vertentes do espaço gestual, da expressão facial e corporal é desenvolvido através dos exercícios 
realizados pelos alunos e orientados pelo docente. O modo expressivo em língua gestual manifesta-se através da 
articulação dos gestos e da utilização do espaço gestual, e o modo recetivo através do treino visual.
Os alunos são incentivados a explorar a sua expressividade natural e os seus gestos espontâneos aproveitados para 
estabelecerem a ponte com os gestos do léxico da LGP.
A elaboração de pequenos textos em LGP servirá para consolidar a aquisição de vocabulário e trabalhar as estruturas 
gramaticais da língua. 
A gravação em vídeo destes exercícios e sua posterior análise permitem a consciencialização das aprendizagens 
realizadas bem como a correção de eventuais dificuldades. Nos produtos, de acordo com os objetivos de aprendizagem 
estabelecidos, pede-se ao alunos que produza gestos representativos das áreas estudadas [I, III, IV - Objetivos de 
Aprendizagem a), b), c)]
No módulo SAF a orientação tutorial (I) , a discussão temática, o trabalho e reflexão em grupo (II) ajudam o aluno a ser 
capaz de resolver problemas na área da Terapia da Fala utilizando equipamento acústico e fisiológico disponível nos 
Laboratórios de Fala para responder a perguntas de investigação da área. O estudante também realiza pesquisa e 
análise documental para realizar revisões bibliográficas (V) (VI), levantamento de problemas e escrita de procedimentos. 
A prática laboratorial (III) , (IV) auxilia o estudante no manuseamento e treino da utilização dos equipamentos acústicos e 
fisiológicos onde pretende recolher dados previamente definidos para o trabalho autónomo escolhido. A avaliação é 
composta por um trabalho escrito descrevendo a metodologia utilizada num projeto-piloto assim como as variáveis 
derivadas e a sua pertinência. [II, III, IV, V VI- Objetivos de Aprendizagem d), e), f) g) ,h) i) j)]

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The mastering of rules in the sign space, facial and body expression is developed by the students and guided by the 
teacher. The expressive way in sign language is manifested through the combination of gestures and the use of the sign 
space, and visual training the receptive language.
Students are encouraged to explore their natural expressiveness and their spontaneous gestures leveraged to establish 
a bridge with the gestures of the lexicon of the PSL.
The development of short texts in PSL will consolidate the acquisition of vocabulary and grammatical structures of the 
working language.
The video recording of these exercises and their subsequent analysis allow the awareness of learning achieved and the 
correction of any difficulties. In products, in accordance with established learning objectives, the students are asked to 
produce representative gestures of the studied areas [I, III, IV - Learning Objectives a), b), c)].
In the APS module, tutorial guidance (I), the thematic discussion, and reflection in group work (II) help the student to be 
able to solve problems in Speech Therapy area using acoustic and physiological equipment available in the Speech Labs 
to answer research questions. The student also conducts research and document analysis to conduct literature reviews 
(V) (VI), mapping problems and written procedures. The laboratory practice (III), (IV) assists the student in handling and 
training in the use of acoustic and physiological equipment where you want to collect data previously defined for self-
employment chosen. The assessment consists of a written work describing the methodology used in a pilot project as 
well as the derived variables and their relevance. [II, III, IV, V, VI learning objectives d) e) f) g) h) i) j)].

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
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Amaral, M.A. A. Coutinho, M.R.Delgado Martins, (1994) “Para Uma Gramática da Língua Gestual Portuguesa”, Lisboa: 
Edit.Caminho, 

BETTENCOURT, J., J CATARINO SOARES,( 1994), “ Língua Gestual Portuguesa – Língua de uma Minoria Linguística “, in 
Integrar, nº4, Abr. A Jul.94 Lisboa IEFP/SNR, , pp. 49-55

Secretariado Nacional de Reabilitação (1995) “Gestuário – Língua Gestual Portuguesa”, Lisboa:– Livros SNR nº5, 2ª, Ed., 

R. Baken & R. Orlikoff (2000). Clinical Measurement of Speech and Voice. Singular. 

Borden, G.J., Harris, K.S., & Raphael, I.J. (1994). Speech Science Primer:Physiological, Acoustics, and Perception of 
Speech (3rd ed.). Philadelphia: Williams &Wilkins

Kent, R. &. Read, C. (2002). Acoustic Analysis of Speech. Singular.

Henrique , L.(2007). Acústica Musical. Fundação Calouste Gulbenkian

Mapa X - Terapia da Fala e Organizações II

6.2.1.1. Unidade curricular:

Terapia da Fala e Organizações II

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Joaquim João Casimiro Gronita / 25h.

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

--

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

a. Interpretar o comportamento do indivíduo nas organizações
b. Reconhecer a organização como um sistema aberto e complexo.
c. Analisar as teorias da motivação, a sua importância e aplicabilidade. 
d. Reconhecer diferentes tipos de conflitos e identificar estratégias eficazes para a sua gestão.
e. Reconhecer os diferentes estilos do relacionamento interpessoal.
f. Analisar as teorias sobre liderança, a sua importância e aplicabilidade.
g. Analisar as teorias da comunicação, a sua importância e aplicabilidade.
h. Conceituar cultura de uma organização, sua origem e teia cultural.
i. Distinguir cultura de uma organização e macrocultura de uma sociedade.
j. Descrever o processo de tomada de decisão de forma racional.
k. Analisar processos e vantagens das decisões colaborativas.
l. Reconhecer modelos de equipa e os papéis e funções dos seus membros.
m. Descrever a estrutura organizacional de uma organização.
n. Distinguir gestão piramidal da gestão circular.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

a. To interpret the individual behavior in organizations
b. To recognize the organization as an open and complex system.
c. To analyze theories of motivation, its importance and applicability.
d. To recognize different types of conflicts and identify effective strategies for their management.
e. To recognize the different styles of interpersonal relationships.
f. To analyze theories of leadership, its importance and applicability.
g. To analyze the theories of communication, its importance and applicability.
h. To conceptualize culture of an organization, its origin and cultural web.
i. To distinguish culture of an organization and macroculture of a society.
j. To describe the process of rationally decision-making.
k. To analyze processes and advantages of collaborative decisions.
l. To recognize team models and the roles and functions of its members.
m. To describe the organizational structure of an organization.
n. To distinguish between pyramidal management and circular management.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1. A organização 
1.1. O Indivíduo e o comportamento interpessoal nas Organizações 
1.2. A Organização como um sistema aberto
1.3 A importância das pessoas nas organizações 
2. Relações interpessoais e trabalho de equipa:
2.1 Motivação
2.2. Conflito 
2.3. Liderança
2.4. Comunicação 
2.5 Cultura da Organização
3. Tomada de decisão e trabalho de equipa
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3.1 Gestão de papéis e das funções
4. Processo e Estrutura

6.2.1.5. Syllabus:

1. The organization
1.1. The individual and the interpersonal behavior in organizations
1.2. The Organization as an open system
1.3 The importance of people in organizations
2. Interpersonal relationships and team work:
2.1 Motivation
2.2. Conflict
2.3. Lead
2.4. Communication
2.5 Organization's culture
3. Decision-making and teamwork
3.1 Management of roles and functions
4. Process and Structure

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 

curricular.

Os conteúdos programáticos da UC foram estruturados de maneira a corresponder ao objetivo geral da mesma: 
contribuir para a formação teórica em Psicologia organizacional, com incidência na área das relações interpessoais 
numa organização, constituindo um referencial teórico para o desempenho profissional futuro, na relação com os outros 
profissionais e com as entidades patronais, facilitando a integração dos estudantes no mercado de trabalho. Desta 
forma, os conteúdos programáticos correspondem aos objetivos definidos para a UC. 
Assim, pretende-se que os estudantes demonstrem conhecimentos teóricos e capacidade de reconhecer e conceber a 
sua aplicabilidade em situações concretas.
A correspondência estabelecida entre os conteúdos e os objetivos de aprendizagem supracitados é traduzida da 
seguinte forma: 1.1. -a | 1.2.- b | 1.3 – a,b | 2.1. - c | 2.2. - d,e | 2.3. – f | 2.4. – g | 2.5. – h,i | 3. – j,k,l | 4. – m,n.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

The contents of curricular unit (CU) have been structured around its main goal: to contribute to theoretical training in 
organizational psychology, focusing on the interpersonal relationships area, providing a theoretical framework for future 
professional performance in relation to the other professionals and employers and facilitating the integration of students 
into the labor market. Thus, the syllabus corresponds to the objectives defined for UC.
We thus aim that the students will have theoretical knowledge and be able to identify and apply that knowledge in real 
situations.
The contents and the above-mentioned learning goals are matched in the following way: 1.1. -a | 1.2.- b | 1.3 - a, b | 2.1. - C 
| 2.2. - D, e | 2.3. - F | 2.4. - G | 2.5. - H, i | 3. - J, k, l | 4. - M, n.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Aulas teóricas em que se utilizará o método expositivo, discussão em grupo alargado e trabalhos em pequenos grupos, 
complementada com estudo individual e de grupo. 
Às 25h de aulas correspondem outras 25h de trabalho autónomo. As discussões em grupo decorrem de um projeto que 
os estudantes desenvolvem e para o qual terão de estudar os conteúdos programáticos da UC.
A UC tem regime de dispensa de exame final. Esta é possível com a realização de um trabalho de grupo discutido em 
aula (70% da nota final). Os outros 30% são obtidos com a realização de um trabalho individual, sendo obrigatória a 
obtenção de uma nota média igual ou superior a 9,5 valores, em ambos os produtos de avaliação.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Theoretical classes, in which will be used the expository method, the large group discussions and the small group 
assignments which will be complemented by the individual and group study.
There are 25h of class work and 25h of autonomous work. Group discussions stems from a project that students develop 
for which will have to study the syllabus of the UC.
In this CU students are exempt from sitting an exam if they choose to take a work group discussed in class (70% of final 
grade). The other 30% are obtained with the execution of an individual work. It is mandatory to obtain a grade point 
average equal to or higher than 9.5 in both product evaluation.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

A par das exposições teóricas, as aulas desta UC privilegiam as metodologias interativas, envolvem os estudantes no 
processo de ensino aprendizagem, dotando-os de autonomia e facilitando a definição do seu percurso de aprendizagem. 
Fomentam a aprendizagem baseada na evidência, sobre a qual os estudantes são estimulados a desenvolver as suas 
competências. 
Considerando a estrutura do Curso, os conteúdos programáticos desta UC encontram-se experienciados/aplicados nos 
estágios, pelo que o projeto desenvolvido pelos estudantes se relaciona com um dos seus estágios. 
Desta forma, a apropriação dos conteúdos teóricos desta UC é consolidada na interação entre pares e no processo de 
autonomia do estudante, incentivando a sua reflexão sobre a aplicabilidade dos conteúdos aprendidos. Este processo 
inicia-se ao longo da UC, na dinâmica da aula, tem continuidade no trabalho autónomo e nos estágios dos estudantes. 
Este processo de aprendizagem, orientado pelo professor, pela estrutura e recursos das aulas, e em última análise pela 
estrutura do curso, envolve os estudantes e estabelece a interação entre os aspetos teóricos orientadores das práticas e 
as práticas definidas e assentes na evidência científica.
Tanto a avaliação contínua como a avaliação final visam esta mesma coerência, pelo que em ambas os estudantes são 
convidados a desenvolver um projeto onde aplicam os conhecimentos que terão de discutir com os colegas e professor 
em aula ou com o professor em exame. Assim, espera-se que os estudantes revelem conhecimentos teóricos, tais como 
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definições, domínio de teoria e modelos, mas também a revelem competências para a sua aplicação no exercício da sua 
futura profissão.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

Alongside theoretical expositions, classes in this CU favour interactive methodologies and involve the students in the 
teaching-learning process by giving them autonomy and facilitating the definition of their own learning pathway. The 
classes promote evidence-based learning, upon which the students are encouraged to develop their skills.
As far as the course structure is concerned, the syllabus of this course are experienced/ applied in stages. So the project 
developed by students is related to one of its stages.
Thus, the appropriation of the theoretical contents is consolidated within the interaction among peers and their 
autonomy process, which encourages students to reflect on the applicability of the learnt contents. This process starts 
in the class dynamics, continues during the students' autonomous work and in stages.
This learning process, which is guided by the teacher, by the class structure and resources, and ultimately by the course 
structure, involves the students and establishes the interaction between the theoretical aspects that guide practices and 
the practices themselves, which are defined and based on scientific evidence.
Both the continuous and the final assessment aim at achieving this very same coherence. In the evaluation tasks the 
students are invited to develop a project where apply the knowledge that they will need to discuss with colleagues and 
teacher in class or with the teacher in exam. Thus, it is expected that students show theoretical knowledge, such as 
definitions, theory and domain models, but also to reveal skills for their application at their future profession.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Fachada, M. O. (2012). Psicologia das Relações Interpessoais. (2ª Ed). Lisboa: Edições Silabo. 
Lussier, R. N. (2002). Human Relations in Organizations: Applications and Skill Building (5.º ed.). Boston: McGraw-Hill 
Irwin.
Sousa, A. (1999). Introdução à Gestão. Uma abordagem sistémica. Lisboa: Editorial Verbo. 
Teixeira, S. (2010). Gestão das Organizações. (2.ª ed.). Verlag Dashöfer Portugal. 

Mapa X - Metodologias de Investigação IV

6.2.1.1. Unidade curricular:

Metodologias de Investigação IV

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Célia Cristina Casaca Soares / 25 horas

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

--

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Compreender conceitos teórico-metodológicos chave inerentes à investigação científica e às diferentes etapas de 
desenho de projetos de investigação/investigação-ação na área da Terapia da fala;
Desenvolver competências metodológicas que permitam planear e desenhar um projeto de investigação/investigação-
ação na área da Terapia da Fala.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

At the end of this course students are expect to:
Understand theoretical and methodological key concepts related to scientific research and to the different components 
of research/action research projects in the field of speech and language therapy; 
Develop methodological competences related to planning and design of research/action research projects in the field of 
speech and language therapy.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

. Introdução:
- Investigação em Terapia da Fala
- Necessidades e prática baseada na evidência
. Tipos de projetos: investigação e investigação-ação
. Conceção Metodológica: 
- Tema, objetivos, justificação, questões de investigação
- Metodologia

6.2.1.5. Syllabus:

. Introduction:
- Research in the field of Speech and Language Therapy
- Needs and evidence-based practice
. Research and action research projects
. Methodological conception:
- Research object, aims, pertinence/justification, research questions
- Methodology

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 

curricular.
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Nesta unidade curricular (UC) espera-se que o estudante desenvolva conhecimentos e competências relacionados com a 
investigação científica e o desenho de projetos de investigação e investigação-ação na área da Terapia da Fala. Assim, 
os conteúdos programáticos assentam na fase de conceção e planeamento da prática de investigação. Ao nível 
introdutório explora-se a identificação de necessidades e a relevância da prática baseada na evidência, na investigação 
em Terapia da Fala. Posteriormente, apresenta-se a distinção estrutural e tipológica dos projetos de investigação e 
investigação-ação, assim como os elementos necessários à conceção metodológica de cada um deles. 
Assim, ao longo do programa são exploradas dimensões teórico-metodológicas e metodológicas que enquadram o tipo 
de problema, a formulação de objetivos face ao objeto de estudo e as opções metodológicas, em termos do tipo de 
desenho, que podem responder às questões e objetivos de investigação em Terapia da Fala.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

In this course students are expected to develop knowledge and competences related to scientific research and project 
design in the field of Speech and Language Therapy. Thus the syllabus focuses on the stage of conception and planning 
of research practice. At an introductory level the identification of needs and the relevance of evidence-based practice in 
speech and language therapy are explored. Subsequently, the distinction of structure and typology in research and 
action research projects is presented as well as specific contents necessary to the methodological conception of each 
type of project.
During the course theoretical concepts and methodological approaches are thus explored and discussed allowing 
understanding about the articulation between research problems, definition of study aims and methodological options 
which can be used in the conduction of speech and language therapy research.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

As metodologias utilizadas são o método expositivo, com discussão em grande grupo, e trabalho individual/pequenos 
grupos, com orientação do docente.
A avaliação tem regime de dispensa de exame final. Assim, o estudante deve obter uma classificação mínima de 9,5 
valores nas avaliações sumativas realizadas. Neste regime, os instrumentos de avaliação são: Síntese do projeto, 
ponderação 0,15; Justificação do projeto, ponderação 0,15; Projeto escrito, ponderação 0,4; Apresentação oral do 
projeto, com discussão, ponderação 0,3. A pontuação final é obtida a partir da soma das quatro notas ponderadas. O 
estudante tem de frequentar, pelo menos, 80% das aulas.
A avaliação em exame final implica a realização de um projeto escrito (ponderação 0,6) e apresentação oral com 
discussão (ponderação 0,4). A classificação mínima de cada um destes instrumentos é de 9,5 valores. No caso de 
melhoria, o estudante apresenta o projeto avaliado em regime de frequência melhorado, aplicando-se os mesmos 
critérios.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The teaching methodologies used are: expository method and large group discussion; and individual/small-group 
assignments with teacher’s supervision.
In this course students are exempt from sitting a final exam if they get a minimum grade of 9.5 on the summative 
evaluations taking place during the module. Assessment instruments are: Project summary (weight 0,15); project 
justification (weight 0,15); research project (weight 0,4); presentation and discussion of project (weight 0,3). Final grade 
results from the sum of grades obtained in these four assignments. Students must attend at least 80% of classes to get 
approval. 
If students fail in this evaluation they have the chance to attend both periods of final exams by submitting a written 
project (weight 0,6), which will be presented and discussed (weight 0,4). For approval a minimum grade of 9.5 is need in 
each component. The same criteria are applied in cases of improvement of final grade.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

As metodologias de ensino utilizadas encontram-se articuladas com os objetivos de aprendizagem esperados para esta 
UC do seguinte modo:
. Compreender conceitos teórico-metodológicos chave inerentes à investigação científica e às diferentes etapas de 
desenho de projetos de investigação/investigação-ação na área da Terapia da fala - método expositivo, por parte do 
docente, combinado com discussão em grande grupo;
. Desenvolver competências metodológicas que permitam planear e desenhar um projeto de investigação/investigação-
ação na área da Terapia da Fala - trabalho individual/pequenos grupos, com orientação do docente, centrado na 
conceção e planeamento de um projeto de investigação.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The teaching methodologies are articulated with the expected learning goals of this course in the following ways:
Understand theoretical and methodological key concepts related to scientific research and to the different components 
of research/action research projects in the field of speech and language therapy - expository method combined with 
large group discussion;
Develop methodological competences related to planning and design of research/action research projects in the field of 
speech and language therapy - individual/small-group assignments related to student’s work project with teacher’s 
supervision.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Azevedo, C., & Azevedo, A. (2006). Metodologia científica: contributos práticos para a elaboração de trabalhos 
académicos. Lisboa: Universidade Católica.
Caldeira, P. (2008). Regras e concepção para a escrita científica. Lisboa: Climepsi Editores.
Lum, C. (2001). Scientific thinking in speech and language therapy. Mahwah: Erlbaum.
Saks, M., & Allsop, J. (Eds) (2007). Researching health: qualitative, quantitative and mixed methods. London: Sage 
publications.
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Mapa X - Educação para a Prática VII

6.2.1.1. Unidade curricular:

Educação para a Prática VII

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Sónia Marina Dias de Jesus Lima / 0 horas

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

Ana Cristina Fernandes Ferreira / 6 horas
Íris Gomes Bonança / 24 horas
Telma Andreia da Costa Pereira / 14 horas
Maria Helena de Figueiredo Caria / 6 horas

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

a) Demonstrar competências na prática clínica (recolha de dados, avaliação, diagnóstico, prognóstico, planeamento, 
aplicação e análise de eficácia) 
b) Promover práticas para a educação em saúde com outros profissionais
c) Formar e promover formação em serviços para utentes, cuidadores e outros profissionais
d) Identificar e agir em conformidade com a política social e organizacional das instituições
e) Identificar, autoavaliar e agir sobre as necessidades de desenvolvimento profissional
f) Atuar profissionalmente, com comunicação e postura adequada, responsabilidade, qualidade de serviço, pró-atividade 
e controlo das emoções
g) Resumir e analisar criticamente artigos científicos refletindo sobre a sua relevância para a problemática estudada e 
para a prática clínica experienciada 
h) Identificar formas de controlo de infeções associadas aos cuidados de saúde

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

a) To demonstrate skills in clinical practice (data collection, evaluation, diagnosis, prognosis, planning, implementation 
and analysis of effectiveness)
b) To promote practices for health education with other professionals
c) To train and promote training actions in clinical placements for users, carers and other professionals
d) To identify and act in accordance with organizational policy and social institutions
e) To identify, evaluate and act in accordance with the professional development needs
f) To act professionally, with communication and proper posture, responsibility, quality of service, pro-activity and 
control of emotions
g) To summarize and critically analyze scientific articles reflecting on its relevance to the problem studied and the 
experienced clinical practice
h) To identify ways to control infections associated with health care

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1. Aplicação de raciocínio clínico na recolha de dados observados durante o processo de anamnese, avaliação, 
diagnóstico e prognóstico
2. Modelos de intervenção terapêutica, técnicas, estratégias 
3. Estabelecimento e adequação do plano e programa terapêutico em perturbações da comunicação, linguagem, fala, 
voz, deglutição e motricidade orofacial 
4. Adequação da interação profissional com cuidadores, orientador cooperante e outros profissionais 
5. Modalidades de aconselhamento e intervenção preventiva – ações de formação, projetos e programas de 
desenvolvimento de competências em contexto
6. A aplicação do raciocínio científico de tomada de decisão – método indutivo e dedutivo
7. Prática baseada em evidência sobre patologias da comunicação, linguagem, fala, voz e deglutição
8. Controlo de infeções e normas de biossegurança

6.2.1.5. Syllabus:

1. Clinical reasoning application during the collection of data observed during the process of anamnesis, assessment, 
diagnosis and prognosis
2. Models of therapeutic intervention, techniques, strategies
3. Establishment and adequacy of therapeutic plan and program in communication, language, speech, voice, swallowing 
and motor orofacial disorders
4. Adequacy of professional interaction with caregivers, cooperative tutor and other professionals
5. Advice terms and preventive intervention - training actions, projects and programs to development skills in context
6. Application of scientific reasoning for supporting the decision making - inductive and deductive method
7. Practice-based evidence about communication, language, speech, voice and swallowing disorders
8. Infections control and bio-security standards

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 

curricular.

O objetivo geral das UC de Educação para a Prática visam o desenvolvimento de competência nas áreas de intervenção 
do terapeuta da fala em contexto real de estágio.

Esta UC de Educação para a Prática VII pretende que o estudante: em contexto clínico (estágio), pratique todas as 
competências de um terapeuta da fala (intervenção, prevenção, aconselhamento, membro de equipa, gestão de serviços, 
formação, profissionalismo e investigação) em diferentes contextos educacionais e de saúde em utentes com 
perturbações da comunicação, linguagem, fala, voz e deglutição; aplique raciocínio clínico, desenvolva e pratique 
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competências relacionadas com a prática baseada na evidência, trabalhando sobre artigos científicos, refletindo sobre a 
relevância para a problemática estudada e para a prática clínica experienciada. 

Assim, estabelece-se a correspondência entre os conteúdos e os objetivos de aprendizagem: 1 – a | 2 – a, c | 3 – a, c | 4 - 
d, f | 5 – b, c | 6 – a, c, e, f | 7 – a, g | 8 – h.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

The overall goal of the curricular unit (CU) Education Practice aimed at developing competence in the areas of speech 
therapist intervention, in the real context of an internship.

EPVIII aims to promote: 
• the practice of all SLT skills (intervention, prevention, counseling, team member, service management, training, 
professionalism and research), in different educational and health contexts in clients with communication, language, 
speech, voice and swallowing disorders (in clinical placement - internship); 
• the application of clinical reasoning, in order to develop and practice skills related to evidence-based practice, working 
on scientific articles, reflecting on the relevance to the problem studied and for clinical practice experienced.

Thus, the correspondence between syllabus and learning objectives above is the established the following: 1 - a | 2 -a, c | 
3 - a, c | 4 - d, f | 5 - b, c | 6 - a, c, e, f | 7 - a, g | 8 – h.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

I. Observação de modelos
II. Demonstração em contexto real (estágio)
III. Reflexão e discussão em grupo
IV. Resolução de problemas

Obtenção de Frequência
Nota superior a 9,5 na soma das componentes avaliativas (estágio e tutorias) 
Realização de todas as componentes de avaliação 
Cálculo da Classificação Final
1. Demonstração prática de procedimentos, técnicas, análise de dados clínicos e intervenção terapêutica, em contexto 
de estágio– 70%
2. Apresentação de uma recensão crítica de um artigo sobre prática baseada em evidência – 25%
3. Demonstração de atitudes, postura, assiduidade, pontualidade, interesse, atenção, participação, responsabilidade e 
autonomia, em contexto tutorial – 5% 

Avaliação sem exame final

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

I. Models observation
II. Demonstration in real context (internship)
III. Reflection and group discussion
IV. Troubleshooting

Evaluation methods:
To succeed, the final grade must be above 9,5 values (products + processes) 
All the evaluation components are mandatory.

Final Classification
1. Practical demonstration of procedures, techniques, clinical data analysis and therapeutic intervention in the context of 
internship - 70%
2. Presentation of a critical review of a paper related to evidence-based practice - 25%
3. Demonstration of attitudes, attendance, punctuality, interest, attention, participation, accountability and autonomy in 
tutorial context - 5%

Without final examination

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

Esta unidade curricular, tem duas componentes, a de prática clínica em estágio e a teórico-prática em orientação tutorial.

Na componente de estágio, em contextos diversos de prestação de serviços em Terapia da Fala, o estudante pratica e 
desenvolve competências de intervenção, prevenção e aconselhamento clínico em Terapia da Fala, assim como de 
gestão de serviços, preparação e implementação de formação e ensino. A sua presença no local de estágio tem também 
como finalidade contribuir para o funcionamento da instituição. A intervenção clínica directa e indirecta deverá ser 
autónoma mas supervisionada por um terapeuta da fala (orientador cooperante). Para além da intervenção directa, o 
estudante participa em actividades de organização e gestão dos serviços, trabalho em equipa e implementação de 
projetos. 
Na componente teórico-prática em contexto de orientação tutorial, o estudante desenvolve e pratica competências 
relacionadas com a prática baseada na evidência, trabalhando sobre artigos científicos. Pretende-se que saiba resumir, 
descrever, identificar, analisar criticamente o conteúdo de artigos refletindo sobre a relevância para a problemática 
estudada e para a prática clínica experienciada. 

Os estudantes, com orientação do docente e supervisão do orientador cooperante, deverão progressivamente responder 
aos objetivos de aprendizagem, estabelecendo-se a seguinte correspondência entre metodologias e objetivos de 
aprendizagem supracitados: I+II – a, b, c, d, e, f, g, h | III+IV– b, d, g | V – a, b, c, d, e, f, g, h.
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A avaliação desta unidade curricular é individual, compreende processos e produtos, bem como a demonstração de 
atitudes no local de estágio e tutorias.
Nas atitudes são avaliadas, pelo orientador cooperante e docente/tutor, as capacidades comunicativas e atitudes de 
cariz profissional.
Nos processos de aprendizagem ao longo da unidade curricular, são avaliadas a assiduidade e pontualidade, a 
participação, responsabilidade e autonomia.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

This course has two components, the clinical one (clinical practice – internship) and the tutorial one (theoretical and 
practical – tutorials).
In internship component, in different contexts with SLT services, the student practices and develop intervention skills, 
prevention and clinical advice in Speech Therapy, as well as management services, preparation and implementation of 
training actions and education. Their presence on clinical placement also aims to contribute to the functioning of the 
institution. The direct and indirect clinical intervention should be independent but supervised by a speech therapist 
(cooperative tutor). In addition to direct intervention, the student participates in organization and management activities, 
teamwork and project implementation.
In theoretical and practical training (tutorial context), students develop and practice skills related to evidence-based 
practice and work on scientific articles. It is intended that they know summarize, describe, identify, critically analyze the 
content of articles, reflecting about the relevance of the problem studied and relating it with the clinical practice 
experienced.

Students, under the supervision of the tutor and under the guidance of the cooperative tutor, should progressively 
achieve the learning objectives, with the following correspondence between methodologies and the learning objectives 
above: I+II - a, b, c, d, e, f g, h | III+IV b, d, g | V - a, b, c, d, e, f, g, h.

The evaluation of this CU is individual, comprises processes and products as well as the demonstration of attitudes in 
clinical placement and in tutorials.
Related to the attitudes, both tutors evaluate the communication skills, the attitudes guided by professional aspects.
In the learning processes throughout the course, are assessed attendance, punctuality, participation in problem solving 
and group discussion as well as the delivery of parcelar products. 

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Bray, M., Ross, A., & Todd, C. (1999). Speech and Language clinical process e practice. London: Whurr Publishers
Dodd, B. (2007) Evidence-based pratice and speech-language pathology: strengths, weknesses, opportunities and 
threats. Folia Phoniatrica et Logopaedica, 52, 118-129.
Pedinielli, J-L., & Fernandez, L (2008). O estudo de caso e a observação clínica. Lisboa: Climesi.
Kamhi, A. G. (2006). Combining research and reason to make tratment decisions. Language, Speech, and Hearing 
Services in Schools, 37, 255-2256.
Peixoto, V., & Rocha, J. (2009). Metodologias de intervenção em terapia da fala. Porto: Edições Universidade Fernando 
Pessoa.

Mapa X - Opção VI

6.2.1.1. Unidade curricular:

Opção VI

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

João Miguel Lima Ferreira / 0 horas

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

Joaquim João Casimiro Gronita / 25 horas
Carlos Manuel Cardoso Gonçalves / 25 horas

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Objetivo geral: Desenvolver competências básicas em Língua Gestual Portuguesa (LGPII) e na área da Intervenção 
Precoce na Infância (IPI)
Espera-se que esta Unidade Curricular contribua para o desenvolvimento de:
Módulo LGP II
a) competências de produção de pequenas frases em LGP;
b) competências de produção de perguntas simples e responder às mesmas;
c) competências comunicativas em LGP duma forma autónoma.
Módulo IPI
a) Identificar fatores de risco e de proteção relacionados com o desenvolvimento típico e atípico da criança;
b) Definir e descrever conceitos, teorias e modelos subjacentes à IPI;
c) Identificar as políticas internacionais e a legislação nacional relativamente à IPI;
d) Descrever práticas e recomendações em IPI (elegibilidade; intervenção centrada na família; inclusão social da criança 
e da família; participação ativa na comunidade, etc.);
e) Planear e operacionalizar a intervenção;
f) Reconhecer a importância do trabalho em equipa e sua articulação com a comunidade

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

Overall Goal: To develop basic skills in Portuguese Sign Language (PSLII) and in the area of Early Childhood Intervention 
(ECI)
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It is expected that this course contributes to the development of:
Module PSL II
a) Production skills of small phrases in PSL;
b) Simple questions production skills and respond to them;
c) Communication skills in PSL an autonomous way.

module ECI
a) To identify risk and protective factors related to typical and atypical child development;
b) Define and describe concepts, theories and models underlying the ECI;
c) Identify the international policy and national legislation regarding the ECI;
d) Describe practices and recommendations in ECI (eligibility, family-centered intervention, social inclusion of children 
and families, active participation in the community, etc.);
e) To plan and operationalize the intervention;
f) recognize the importance of teamwork and its relationship with the community

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

LGP II
1. Regras de interação em LGP;
2. Desenvolver o conhecimento de vocabulário diversificado;
3. Desenvolver o conhecimento de estruturas sintáticas de complexidade crescente, aplicando-as nas suas produções;

IPI
4. Crescimento e Desenvolvimento Atípico; 
5. História, Teorias, Modelos de Intervenção Precoce; 
6. O Sistema Familiar;
7. Comunicação e Relação com a Família;
8. Comunidade e desenvolvimento social;
9. Comunicação e Relação na equipa e com a Comunidade;
10. Avaliação em IPI;
11. Intervenção e Implementação;
12. Operacionalização da IPI.

6.2.1.5. Syllabus:

PSL II Module
1. Interaction rules in PSL;
2. Develop knowledge of diverse vocabulary;
3. Develop knowledge of syntactic structures of increasing complexity, applying them in their productions;
ECI Module
4. Growth and Atypical Development;
5. History, Theories, Early Intervention Models;
6. The Family System;
7. Communication and Relationship with the Family;
8. Community and social development;
9. Communication and Relationship in the team and with the Community;
10. Evaluation of ECI;
11. Intervention and Implementation;
12. Making of the ECI.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 

curricular.

Na Unidade Curricular de Opção VI espera-se que os estudantes desenvolvam competências aprofundadas em temáticas 
diferenciadas. Utilizando a Orientação Tutorial, Teórica e a Prática Laboratorial.Estando dividida em 2 módulos 
opcionais, tem por objetivo desenvolver competências básicas na área da Língua Gestual Portuguesa e da Intervenção 
Precoce na Infância.
Pretende-se que os alunos adquiram competências conversacionais em LGP, a um nível elementar. Na IPI pretende-se 
sensibilizar e motivar os alunos para esta abordagem em TF e permitir o desenvolvimento de competências que 
favoreçam a futura integração profissional numa Equipa Local de Intervenção , desenvolvendo um atendimento de 
qualidade.
Assim, estabelece-se a correspondência entre os conteúdos e os objetivos de aprendizagem supracitados: 
1- a), b), c) 2- a), b), c) | 3- a), b), c) | 4 – d, g, h, i| 5- e, f, g, h, i ; |6 –e, g, h;| 7 – e, f, g , h, i; |8 – e, g, h, i;| 9 – g, h, i ; |10 – d, 
g, h; |11 – h, i ;| 12 – h, i.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

In this Optional Course VI is expected that students develop in-depth skills in different subjects, to further their 
education. In this course the types used are the Tutorial, Theoretical and Laboratory Practice. and it´s divided into two 
optional modules, and aims to develop basic skills in Portuguese Sign Language and Early Childhood Intervention.
It is intended that students acquire conversational skills in PSL, at an elementary level. In ECI aims to raise awareness 
and motivate students to this new approach in Speech Therapy and enable the development of skills that foster future 
professional integration in a Local Intervention Team (LIT),developing a quality service.
Thus is established the correlation between the content and the above learning objectives:
PSL II 1 a), b), c) 2 a), b), c) | 3 a), b), c)
ECI | 4 - d, g, h, i | 5 e, f, g, h, i; | 6 -e, g, h, | 7 - e, f, g, h, i; | 8 - e, g, h, i, | 9 - g, h, i; | 10 - d, g, h; | 11 - h, i; | 12 - h, i.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

I. Orientação Tutorial
II. Discussão temática 
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III. Trabalho de grupo
IV. Pesquisa
V. Análise documental 

OBTENÇÃO DE FREQUÊNCIA: 
Nota superior a 9,5 na soma total dos produtos de avaliação
Cálculo da Classificação Final
AVALIAÇÃO CONTÍNUA
LGP
Assiduidade e participação 10% 
Trabalho em Grupo 40% 
Trabalho Individual Final 50%
IPI 
Às 25h de aulas correspondem outras 25h de trabalho autónomo. O projeto que os estudantes desenvolvem e que incide 
sobre os conteúdos programáticos da UC, tem continuidade no trabalho autónomo dos estudantes envolve discussões 
em grupo dentro e fora da aula.
A IPI tem regime de dispensa de exame final. Esta é possível com a realização de um trabalho de grupo discutido em 
aula (70% da nota final). Este trabalho agrega uma análise crítica individual (30% da nota). No conjunto, os estudantes 
deverão obter uma nota superior a 9,5 valores.
EXAME FINAL (época normal, época de recurso, época especial)
Apresentação de um trabalho individual 100% d

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

I. Tutorial guidance
II. Topic discussion 
III. Group work
IV. Research
V. Analysis of documents

Eligibility for exams::
Grade higher than 9.5 in the total sum of product evaluation
Final Classification
CONTINUOUS EVALUATION
PSL
Attendance and participation 10%
Group Work 40%
Final Individual Work 50%
ECI
To 25h of classes correspond to other 25h of autonomous work. The project that the students develop and that focuses 
on the syllabus of the course, is continued in the autonomous work of the students and involves group discussions 
inside and outside the classroom.
The ECI has final exam but can be the student may be exempted. This is possible with the completion of a working group 
discussed in class (70% of final grade). This work adds an individual review (30% of grade). On the whole, students must 
obtain a grade higher than 9.5.
FINAL EXAM (normal time, resource time, special time)
Presentation of an individual work, with a weighting of 100% of the grade.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

A Unidade Curricular de Opção pretende-se que os estudantes desenvolvam competências aprofundadas em temáticas 
diferenciadas, complementares ao seu percurso educativo. Nesta unidade curricular as tipologias utilizadas são a 
Orientação Tutorial, Teórica e a Prática Laboratorial.
No módulo de LGP as metodologias adotadas respeitam, promovem e desenvolvem as características próprias de uma 
língua gestual. 
O domínio das várias vertentes do espaço gestual, da expressão facial e corporal é desenvolvido através dos exercícios 
realizados pelos alunos e orientados pelo docente. O modo expressivo em língua gestual manifesta-se através da 
articulação dos gestos e da utilização do espaço gestual, e o modo recetivo através do treino visual.
Os alunos são incentivados a explorar a sua expressividade natural e os seus gestos espontâneos aproveitados para 
estabelecerem a ponte com os gestos do léxico da LGP.
A elaboração de pequenos textos em LGP servirá para consolidar a aquisição de vocabulário e trabalhar as estruturas 
gramaticais da língua. 
A gravação em vídeo destes exercícios e sua posterior análise permitem a consciencialização das aprendizagens 
realizadas bem como a correção de eventuais dificuldades. Nos produtos, de acordo com os objetivos de aprendizagem 
estabelecidos, pede-se ao alunos que produza gestos representativos das áreas estudadas [Objetivos de Aprendizagem 
a), b), c)]
No módulo IPI, as aulas privilegiam as metodologias interativas, envolvem os estudantes no processo de ensino 
aprendizagem, dotando-os de autonomia e promovem a definição do seu percurso de aprendizagem. Fomentam a 
aprendizagem baseada na evidência, sobre a qual os estudantes são estimulados a desenvolver as suas competências. 
A apropriação dos conteúdos programáticos é consolidada na interação entre pares e no processo de autonomia do 
estudante, incentivando a sua reflexão sobre a aplicabilidade dos conteúdos aprendidos, num futuro próximo, no âmbito 
dos estágios e na vida profissional.
Este processo de aprendizagem, orientado pelo professor, pela estrutura e recursos das aulas, envolve os estudantes e 
estabelece a interação entre os aspetos teóricos, as práticas e a evidência científica.
Estas metodologias são coerentes com os objetivos delineados e aplicadas a cada um dos objetivos definidos para a UC 
(a, b, c, d, e, f).

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
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In the Optional course is expected that students develop in-depth skills in different themes, complementary to their 
education. In this course, the types used are the Tutorial, Lectures and Laboratory Practice.
In PSL II module the methodologies adopted respect, promote and develop the characteristics of sign language.
The mastering of rules in the sign space, facial and body expression is developed by the students and guided by the 
teacher. The expressive way in sign language is manifested through the combination of gestures and the use of the sign 
space, and visual training the receptive language.
Students are encouraged to explore their natural expressiveness and their spontaneous gestures leveraged to establish 
a bridge with the gestures of the lexicon of the PSL.
The development of short texts in LGP will serve to consolidate the acquisition of vocabulary and grammatical structures 
of the working language.
The video recording of these exercises and their subsequent analysis allow the awareness of learning achieved and the 
correction of any difficulties. In products, in accordance with established learning objectives, the students are asked to 
produce representative gestures of the areas studied [Learning Objectives a), b), c)]
In the ECI module, class privilege interactive methodologies, involve students in the process of teaching and learning, 
giving them autonomy and promote the formulation of their learning process. Foster evidence based learning, on which 
students are encouraged to develop their skills.
The appropriation of the syllabus is consolidated in peer interaction and student autonomy process, encouraging their 
reflection on the applicability of learned content in the near future, under the clinical practice and working life.
This learning process, guided by the teacher, the structure and resources of the classes, involves students and 
establishes the interaction between the theoretical aspects, practical and scientific evidence.
These methodologies are consistent with the objectives outlined and applied to each of the objectives defined for UC (a, 
b, c, d, e, f).

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Amaral, M.A. A. Coutinho, M.R.Delgado Martins, (1994) “Para Uma Gramática da Língua Gestual Portuguesa”, Lisboa: 
Edit.Caminho

Bettencourt, j., j Catarino Soares,( 1994), “ Língua Gestual Portuguesa – Língua de uma Minoria Linguística “, in Integrar, 
nº4, Abr. A Jul.94 Lisboa IEFP/SNR, , pp. 49-55

Secretariado Nacional de Reabilitação (1995) “Gestuário – Língua Gestual Portuguesa”, Lisboa:– Livros SNR nº5, 2ª, Ed., 

Almeida, I. C. (2009). Estudos sobre a intervenção precoce em Portugal: ideias dos especialistas, dos profissionais e das 
famílias. Lisboa: Instituto Nacional para a Reabilitação, IP.

Gronita, J., Pimentel, J., Matos, C., Bernardo e A., Marques, J. (2009), Os nossos filhos são… diferentes. Como podem os 
pais lidar com uma criança com deficiência. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.

Mcwilliam, P., Winton P. & Crais, E. (2003). Estratégias Prácticas para a Intervenção Precoce Centrada na Família. Porto: 
Porto Editora.

Mapa X - Experiência e Técnicas IX

6.2.1.1. Unidade curricular:

Experiência e Técnicas IX

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

João Miguel Lima Ferreira / 0 horas

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

Marta Patricia Arguello Arguello / 34 horas

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

a) Desenvolver competências de organização e planificação de acções e intervenções numa óptica de Promoção da 
Saúde e do Bem-Estar
b) Desenvolver capacidade de justificar, de forma cientificamente sustentada, as intervenções teóricas /praticas 
compatíveis com uma ótica de promoção da saúde e do bem estar em contextos diferenciados
c) Desenvolver competências de organização de formação dirigidas a outros grupos profissionais
d) Desenvolver competências de comunicação nos processos de formação/intervenção com recurso a suportes 
diversificados utilizados

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

a) To develop competencies on organizing and planning actions and interventions with a view on Promotion of Health 
and Welfare
b) To be abe to justify scientifically, theoretical interventions/practices compatible with promoting health and well-being 
in different contexts
c) To train organization skills addressed to other professional groups
d) To develop communication skills in training processes / intervention using diverse media

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1. Literacia em saúde
2. Educação/Formação/Aprendizagem
3. Noções básicas de planeamento e programação da formação 
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4. Métodos e técnicas pedagógicas 
5. A comunicação pedagógica, seus intervenientes e adequação da mensagem aos destinatários

6.2.1.5. Syllabus:

1. Literacy in health
2. Education / Training / Learning
3. Basics of planning and programming of training
4. Methods and teaching techniques
5. The pedagogical communication, their stakeholders and adequacy of the message to the recipients

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 

curricular.

A unidade curricular de ET IX destina-se a desenvolver competências pedagógicas e comunicativas em contextos de 
formação. As necessidades de formação identificadas nos locais de estágio, após um diagnóstico inicial, permitiram aos 
estudantes promover sessões de educação para a saúde, na área da Terapia da Fala, de acordo com o público alvo, 
procurando, a partir de métodos e técnicas pedagógicas, desenvolver uma estratégia comunicativa quer de tipo oral 
quer visual. 
Nos processos de intervenção os estudantes devem aplicar conhecimentos sobre as estratégias de 
ensino/aprendizagem com indivíduos, famílias e comunidades, esperando que demonstrem conhecimentos teóricos 
integrados com a prática, capacidade de auto-observação e adaptação aos diferentes contextos. Tem uma tipologia 
Teórica-pratica.

Assim, estabelece-se a correspondência entre os conteúdos e os objetivos de aprendizagem supracitados nos tópicos 
6.2.1.4. e 6.2.1.5.: a - 1,2,3 | b - 2, 4 | c: 2 | d - 4, 5.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

The curricular unit ET IX intends to develop educational and communication skills in training contexts. Training needs 
identified in stage venues, after an initial diagnosis, allowed the students to promote education sessions for health, in 
the area of Speech Therapy, according to the target audience, looking from educational methods and techniques, 
develop a communication strategy either oral or visual type.
In the intervention processes students must apply knowledge about the teaching / learning strategies with individuals, 
families and communities, hoping to demonstrate theoretical knowledge integrated with practice, capacity for self-
observation and adaptation to different contexts. It has a theoretical-practical type.

Thus is established the correlation between the content and the above learning objectives on topics 6.2.1.4. and 6.2.1.5 .: 
a - 1,2,3 | b - 2, 4 | c: 2 | d - 4, 5.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

I. Pesquisa bibliográfica.
II. Análise de textos, filmes e documentos gráficos
III. Debates e/ou trabalhos em grupo. 
IV. Sessões expositivas e interativas. 
V. Análise de estratégias pedagógicas em diferentes contextos
Obtenção de Frequência
Nota superior a 9,5 na soma total dos produtos de avaliação
Realização de todas as componentes de avaliação 

Cálculo da Classificação Final
Conceção e planificação de uma ação de intervenção em saúde, individual ou em grupo de acordo com proposta 
apresentada pela docente 60%
Conceção e elaboração de material gráfico de suporte à intervenção em saúde proposta no trabalho em grupo 30%
Participação nas aulas (assiduidade, tipos de intervenção e adesão as dinâmicas de grupo) 10%

Avaliação em Exame Final (Todas as Épocas)
Planificação de uma ação de intervenção em saúde, individual e discussão do trabalho com o Responsável e o docente 
da UC.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

I. Literature research
II. Analysis of texts, films and graphic documents
III. Debates and / or group work.
IV. Lecture and interactive sessions
V. Analysis of pedagogical strategies in different contexts

Eligibility for exams
Grade higher than 9.5 in the total sum of product evaluation
Performance in all evaluation components

Final Classification
Design and planning of a health intervention action, individually or in groups according to the proposal presented by the 
teacher 60%
Design and preparation of graphic material support, for intervention in health care in group work 30%
Class participation (attendance, types of intervention and support group dynamics) 10%

Assessment Final Exam (All Seasons)
Planning a health intervention action, individually and discussion of the work with the Head and the teaching of UC.
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6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

Nas aulas desta unidade curricular as experiências dos estudantes nos locais de estagio é refletida e valorizada para a 
construção de estratégias pedagógicas e comunicativas que possam ir ao encontro das necessidades dos locais onde 
os estudantes realizam as suas práticas.
Partindo das experiências individuais e coletivas partilhadas nos debates identificam-se situações vividas que podem 
ser trabalhadas, pelo seu potencial na área da educação para a saúde em intervenções na sua área profissional. 
A análise de filmes e materiais gráficos permite aos estudantes uma reflexão sobre o desenvolvimento de estratégias de 
comunicação a desenvolver junto do público alvo. As opções tomadas em relação ao tipo de material requerem 
conhecimentos mais aprofundados sobre estratégias comunicativas, em que intervêm diferentes elementos tais como 
tipos do suporte escolhidos, a linguagem a ser utilizada, o conteúdo da mensagem e outros elementos caracterizadores 
do suporte como o a cor, a organização som, etc..

I. Pesquisa bibliográfica
II. Análise de textos, filmes e documentos gráficos
III. Debates e/ou trabalhos em grupo
IV. Sessões expositivas e interativas
V. Análise de estratégias pedagógicas

Através destas metodologias, os estudantes, com a orientação do docente, têm que progressivamente responder aos 
objetivos de aprendizagem estabelecendo-se a seguinte correspondência entre as metodologias e os objetivos de 
aprendizagem: I - a, b | II - b, d | III - a, d | IV - a, b | V - c, d.
A avaliação compreende processos e produtos. 
Processos:
• atitudes reveladas ao longo da unidade curricular, como por exemplo assiduidade e pontualidade, capacidade de 
trabalhar em grupo, participação ativa nas atividades realizadas em aula, responsabilidade e autonomia.
Produtos: 
• conceção e planificação de uma ação de intervenção em saúde, com aplicação de uma metodologia de planeamento e 
organização da formação;
• conceção e elaboração de material gráfico de suporte à intervenção em saúde.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

In classes of this course the experiences of students in internship sites is reflected and valued for the construction of 
educational and communicative strategies to meet the needs of places where students carry out their practices.
Based on the individual and collective experiences shared in the discussions, they have to identify themselves 
experienced situations that can be worked, for their potential in education for health interventions in their professional 
area.
The film analysis and graphic materials allows students to reflect on the development of communication strategies to be 
developed with the target audience. The choices made in relation to the type of material require more thorough 
knowledge of communication strategies in intervening elements such as the chosen support types, the language being 
used, message content and other characteristic elements of support as the color, organization sound, etc ..

I. Literature research.
II. Analysis of texts, films and graphic documents
III. Debates and / or group work.
IV. Sessions exhibition and interactive.
V. Analysis of pedagogical strategies in different contexts

Through these methods, the students, with the guidance of the teacher, must progressively respond to learning 
objectives by establishing the following correspondence between the methodologies and the aforementioned learning 
objectives: I - a, b | II - b, d | III - a, d | IV - a, b | V - c, d.
The assessment comprises processes and products.
Processes:
• attitudes revealed over the course are assessed, such as attendance and punctuality, ability to work in groups, active 
participation in activities in class, responsibility and autonomy.
Products: 
• design and plan a health intervention action, applying a methodology for planning and organizing training.
• design and develop graphic material to support the health intervention.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Ewles, L. & Simnett, I (2003). Promoting Health: a practical guide, 5ª ed., London: Baillière Tindall.
Ferrão, L. & Rodrigues, M. (2006). Formação Pedagógica de Formadores, 8ªed., Lisboa: Lidel.
Redman, K.B. (2003). A Prática da Educação para a Saúde, 9ªed, Loures: Lusociência.
Marques, A.M. (2009). Documentos de apoio à disciplina do 3º ano –Técnicas de Educação para a saúde, ESS.
Zarcadoolas, C.; Pleasant, A. & Greer, D. (2005). Understanding health literacy: an expanded model. Health Promotion 
International, 20(2), 195-203.

Mapa X - Educação para a Prática VIII

6.2.1.1. Unidade curricular:

Educação para a Prática VIII

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Sónia Marina Dias de Jesus Lima / 13 horas
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6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

Ângela Marina Carvalho de Jesus / 13 horas
Dina Paula Jorge Caetano Alves / 6 horas
Miriam Isabel Barbosa Moreira / 10 horas
Inês Fernandes Costa / 18 horas

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

a) Identificar necessidades no local de estágio e descrever o problema identificado
b) Definir e contextualizar o problema 
c) Identificar os objetivos e finalidade do projeto a implementar
d) Apresentar uma metodologia específica relacionada com a (re)habilitação de competências na área da Terapia da Fala
e) Apresentar procedimentos e descrever a implementação do projeto
f) Organizar, divulgar, planeiar, implementar e avaliar uma ação formativa
g) Apresentar resultados
h) Concluir sobre a eficácia das práticas e objetivos de (re)habilitação
i) Trabalhar em equipa em pró-atividade
j) Ser responsável, autónomo e assíduo
k) Reconhecer, sinalizar e iniciar o restabelecimento normal do funcionamento cardiorespiratório – módulo de Suporte 
Básico de Vida

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

a) To identify needs in the clinical placement and to describe the problem identified
b) To define and contextualize the problem
c) To Identify the goals and the purpose of the project to be implemented
d) To provide a specific methodology related to skills (re)rabilitation on Speech and Language Therapy (SLT)
e) To present procedures and describe the implementation of the project
f) To organize, promote, plan, implement and evaluate a training action
g) To present results
h) To conclude about the effectiveness of the practices and objectives of (re)habilitation
i) To practice teamwork with proactivity
j) To be responsible, autonomous and assiduous
k) To recognize, signal, and restore the normal function of the cardiorespiratory system – Life Basic Support module 

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1. Adequação dos modelos teóricos aplicáveis à compreensão, predição e mudança de comportamentos de saúde e 
qualidade de vida relacionados com competências comunicativas, linguísticas, de fala, voz e deglutição.
a. Teoria da cognição social 
b. Teoria da ação racional e do comportamento planeado
c. Abordagem educativa
2. Adequação dos objetivos na (re)habilitação de competências comunicativas, linguísticas, de fala, voz e deglutição em 
contextos profissionais, de saúde e educação 
3. Adequação e aplicação de técnicas de implementação e execução de ações formativas
4. Problemáticas na área de atuação do terapeuta da fala relacionadas com a atividade profissional
5. Comunicação e profissionalismo em contextos que não existem prestação de serviços em Terapia da Fala
6. Suporte Básico de Vida (SBV)

6.2.1.5. Syllabus:

1. Adequacy of theoretical models applicable to understanding, predicting and changing health and life quality behaviors 
related to communication, language, speech, voice and swallowing skills.
a. Theory of social cognition
b. Theory of reasoned action and planned behavior
c. Educational approach
2. Adequacy of (re)habilitation goals of communication, language, speech, voice and swallowing skills in professional 
contexts related to health and education
3. Adequacy and application of implementation techniques and performance of training action
4. Problematics issues related to the professional activity of the SLT
5. Communication and professionalism in contexts without any SLT service
6. Basic Life Support (BLS)

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 

curricular.

O objetivo geral das UC de Educação para a Prática visam o desenvolvimento de competência nas áreas de intervenção 
do terapeuta da fala em contexto real de estágio.

Esta UC de Educação para a Prática VIII pretende promover: competências de observação, prevenção, aconselhamento, 
gestão, organização, trabalho em equipa e implementação de ações formativas/ensino no âmbito da saúde e educação 
(estágio); a execução de um projeto de desenvolvimento de competências através da implementação de ações 
formativas nas áreas de intervenção do terapeuta da fala (orientação tutorial).

Pretende-se que o estudante desenvolva: técnicas de levantamento de necessidades, planeamento e implementação de 
ação formativa e aconselhamento, decorrentes de conhecimentos teórico-práticos. 

Pretende-se que adquiram o Curso SBV.
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Assim, estabelece-se a correspondência entre os conteúdos e os objetivos de aprendizagem: 1 – a, b, c, d, e, f, g, h | 2 - a 
| 3 – a, b, c, d, e, f, g, h | 4 – a, b | 5 – i, j, k | 6 - l.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

The overall goal of the UC Education Practice aimed at developing competence in the areas of speech therapist 
intervention, in the real context of an internship.

EPVIII aims to promote: 
• observation skills, prevention, counseling, management, organization, teamwork and implementation of training 
activities/education in health and education (internship); 
• implementation of a skills development project through the implementation of training activities related to the SLT 
activity (under tutorial supervision).

Is intended that students develop: 
• techniques to evaluate needs, to plan and implement training actions and advice sessions, resulting from theoretical 
and practical knowledge.

Is intended that students acquire the BLS Course.

Thus, the correspondence between syllabus and learning objectives above is the established the following: 1– a, b, c, d | 
2 – e | 3 – c |4 - d | 5 – f, g, h, i, j, k.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Metodologias de ensino utilizadas:
I. Demonstração em contexto real (estágio)
II. Reflexão e discussão em grupo
III. Resolução de problemas
IV. Análise documental
V. Trabalho de grupo
Obtenção de Frequência
Nota superior a 9,5 na soma de todos os elementos da avaliação
Realização de todos os elementos de avaliação 
O estudante e o docente/tutor são responsáveis pela avaliação contínua em articulação com o educador cooperante 
(profissional responsável da instituição onde o estudante está a estagiar)

Cálculo da Classificação Final
1. Implementação de uma ação formativa – 20%% 
2. Participação e apresentação de processos em tutoria – 25%
3. Apresentação de um projeto escrito de implementação de ações formativas em resposta às necessidades levantadas– 
55% 

Avaliação sem exame final

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

I. Demonstration in real context (internship)
II. Reflection and group discussion
III. Troubleshooting
IV. Documental analysis
V. Group work

Evaluation methods:
To succeed, the final grade must be above 9,5 values (products + processes) 
All the evaluation components are mandatory.
The student and the teacher/tutor are responsible for ongoing evaluation in conjunction with the cooperating tutor 
(professional head of the institution where the student is doing the clinical placement)

Final Classification
1. Implementation of a training action - 20 %%
2. Participation and presentation related to the processes (tutoring) - 25%
3. Presentation of a written project about the implement of a training action in response to the needs observed - 55%

Without final examination.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

O estudante envolvido em serviços de instituições, projetos, eventos diversificados deverá contribuir para o 
desenvolvimento e funcionamento dos mesmos, no sentido da implementação de ações formativas de prevenção e 
aconselhamento nas áreas de intervenção da Terapia da Fala. Qualquer ação relacionada com a intervenção clínica 
deverá ser autónoma mas supervionada por um Terapeuta da Fala (orientador cooperante), não sendo alvo dos objetivos 
para avaliação desta unidade curricular. As atividades práticas (estágio). Para orientar estas atividades, os estudantes 
beneficiarão de tutorias com o docente destinado para esse efeito.

Os estudantes, com supervisão do docente e orientação do orientador cooperante, deverão progressivamente responder 
aos objetivos de aprendizagem, estabelecendo-se a seguinte correspondência entre metodologias e objetivos de 
aprendizagem supracitados: I –a, h |II – d, i, j, k | III – d, f, g, j |IV – a, d, l |V – i, j, l

A avaliação desta unidade curricular é individual, compreende processos e produtos, bem como a demonstração de 
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atitudes no local de estágio e tutorias.
Nas atitudes, são avaliadas, pelo educador cooperante e docente/tutor, as capacidades comunicativas e atitudes de cariz 
profissional e coerência dos objetivos das ações relacionadas com as necessidades.
Nos processos de aprendizagem ao longo da unidade curricular, são avaliadas a assiduidade, pontualidade, a 
participação na resolução de problemas e discussão em grupo, bem como a entrega de produtos parcelares. Nos 
produtos, e de acordo com os objetivos de aprendizagem estabelecidos para esta unidade curricular, é solicitado aos 
estudante que demonstre: conhecimentos e procedimentos práticos, na implementação de ações formativas com a 
população alvo, bem como a capacidades de redigir um projeto de implementação de ações formativas que respondam 
às necessidades levantadas.

O módulo Curso de Suporte Básico de Vida está integrado nesta unidade Curricular e tem avaliação própria, 
contribuindo para o currículo académico e pessoal do estudante.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The student involved in institutions services, projects and other diverse events should contribute to their development 
and functioning, through the implementation of training activities for prevention and counseling related to the SLT 
intervention. Any activity related to the clinical intervention should be conducted autonomously but supervised by a SLT 
(clinical educator). To guide these activities, the students benefit from tutoring with the teacher intended for that 
purpose.

Students, under the supervision of the tutor and under the guidance of the cooperative tutor, should progressively 
achieve the learning objectives, with the following correspondence between methodologies and the learning objectives 
above: I -a, h | II - d, i, j, k | III - d, f, g, j | IR - The d, l | V - i, j, l.

The evaluation of this curricular unit is individual, comprises processes and products as well as the demonstration of 
attitudes in clinical placement and in tutorials.
Related to the attitudes, both tutors evaluate the communication skills, the attitudes guided by professional aspects and 
the goals consistency of the training actions related to the needs observed.
In the learning processes throughout the course, are assessed attendance, punctuality, participation in problem solving 
and group discussion as well as the delivery of parcelar products. 
According to the learning objectives established for this course, related to the prdoducts, students should demonstate: 
knowledge and practical procedures in the implementation of training activities with the target population and the 
capacity to draft an implementation project of training activities that responds to the needs raised.

The BSC module is integrated in this curricular unit and has its own evaluation, contributing to the academic and 
personal curriculum of the student.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Bandura, A. (1997). Self-Efficacy: The Exercice of Control. New York: W.H. Freeman and Company.

Caffarella, R. S. (2002). Planning Programs for Adult Learners: A practical Guide for Educators, Trainers and Staff 
Developers. (2ª ed.). San Francisco: Jossey-Bass.

Glanz, K., Rimer, B. K., & Lewis, F. M. (2008). Health behavior and health education : theory, research, and practice (4ª 
Edição ed.). San Francisco: Jossey-Bas.

Ogden, J. (2004). Psicologia da saúde. Lisboa: Climepsi.

Redman, B.K. (2002). A Prática da educação para a saúde. Loures: Lusociência, 9ª ed.

Ewles, L. & Simnett, I. (2004). Promoting HEALTH a practical guide. London: Baillière Tindall.
Glanz, K. Rimer, B.K. & lewis, F.M. (2002). Health Behavior and Health Education: Theory, Research and Practice. USA: 
Jossey-Bass.
Costa, I, Nunes, L, Ruivo, A, Freitas, A., Cerqueira A., Oliveira, N. (2012) Manual de Suporte Básico de Vida e 
Desfibrilhação Automática Externa 2012 – Departamento de Enfermagem, ESS-IPS, Setúbal

Mapa X - Metodologias de Investigação V

6.2.1.1. Unidade curricular:

Metodologias de Investigação V

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Célia Cristina Casaca Soares / 43 horas

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

Maria da Conceição do Espírito Santo Toscano Batista / 50 horas
Hélder António Vinagreiro Gomes Alves / 20 horas

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Aprofundar conhecimentos teóricos de Estatística Inferencial relacionados com o estudo de populações a partir de 
dados amostrais;
Compreender conceitos relacionados com o processo de validação de instrumentos; 
Aprofundar competências informáticas relacionadas com a Estatística Inferencial com recurso ao software IBM SPSS;
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Aplicar esses conhecimentos e competências na resolução de problemas de investigação específicos e avaliar os 
resultados de forma crítica;
Compreender conceitos das metodologias qualitativas e articulá-los com problemas de investigação específicos;
Aplicar metodologias de análise específicas para dados provenientes de estudos qualitativos.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

At the end of this course students are expect to:
Deepen theoretical knowledge about inferential statistics for the study of populations based on sample data;
Understand concepts related to the validation of measurement instruments;
Deepen computer skills related to inferential statistics with the use of IBM SPSS software;
To apply these skills and knowledge to the resolution of specific research problems and to evaluate results critically;
Understand concepts of qualitative methodologies and to articulate them with specific research problems;
Apply specific analytical methodologies to qualitative data.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1. Comparação de populações a partir de mais de duas amostras independentes 
ANOVA Factorial 
2. Comparação de populações a partir de mais de duas amostras emparelhadas
ANOVA de medidas repetidas a 1 factor (Paramétrico)
ANOVA Friedman (Não-Paramétrico) 
3. Validação de Instrumentos 
Validade e Fidelidade
4. Análise Qualitativa
Introdução aos métodos qualitativos
Análise Temática

6.2.1.5. Syllabus:

1. Comparing more than two populations from independent samples:
Factorial ANOVA

2. Comparing more than two populations from paired samples:
Repeated measures ANOVA (parametric test)
Friedman's ANOVA (nonparametric test)

3. Validation of measurement instruments
Validity and reliability

4. Qualitative analysis
Introduction to qualitative methods
Thematic analysis

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 

curricular.

Nesta unidade curricular (UC) espera-se que o estudante aprofunde conhecimentos e competências relacionados com a 
aplicação da estatística inferencial na resolução de problemas de investigação em saúde. Sendo a segunda abordagem 
da disciplina no curso de licenciatura, os conteúdos programáticos incluem testes estatísticos complementares aos 
lecionados na UC de Metodologias de Investigação III. Assim, o programa reflete uma maior complexidade teórica e de 
utilização prática do software IBM SPSS. Paralelamente, integram-se conhecimentos e competências informáticas 
relacionadas com a validação de instrumentos quantitativos. Finalmente, abordam-se conceitos sobre investigação 
qualitativa, de modo a enquadrar a aplicação da metodologia de análise temática a dados dessa natureza.
A natureza teórico-prática da UC favorece a compreensão do tipo de problema e objetivos do estudo, as opções 
metodológicas para uma análise de dados adequada, bem como a descrição e avaliação crítica de resultados.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

In this course students are expected to deepen their knowledge and skills related to the application of inferential 
statistics to the resolution of health research problems. Contents of this course comprise complementary statistical tests 
to those taught in Research Methods III. The syllabus thus reflects a broader theoretical complexity and a wider practical 
use of IBM SPSS software. Alongside these lines, knowledge and computer skills related to the validation of 
measurement instruments are integrated in this course. Finally, qualitative methodologies concepts are presented and 
discussed, which frame the application of thematic analysis to qualitative data. 
The theoretical and practical nature of the course thus promotes understanding about: research problems and study 
aims, methodological options available to conduct quality data analyses, as well as the description and critical 
evaluation of results. 

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

As metodologias de ensino utilizadas são o método expositivo e debate em grande grupo, para as dimensões teóricas 
quantitativa e qualitativa; resolução de casos práticos em pequenos grupos, aplicada a problemas de investigação 
quantitativa e qualitativa. 
A avaliação tem regime de dispensa de exame final. Para tal, o estudante tem obter uma classificação mínima de 9,5 
valores nas avaliações sumativas que decorrem ao longo do período letivo. Os instrumentos de avaliação são:
a) Caso prático de análise quantitativa em grupo - ponderação 0,6;
b) Caso prático de análise qualitativa em grupo - ponderação 0,4;
c) Prova escrita individual.

A pontuação final é obtida a partir da seguinte fórmula: [somatório de casos práticos*0.4 + avaliação individual*0.6].
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A obtenção de frequência exige presença obrigatória em 80% das aulas.
A avaliação em exame final realiza-se por uma prova escrita, que representa 100% da nota final.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The teaching methodologies used are: expository method and large group discussion (for the quantitative and qualitative 
theoretical dimensions); small-group resolution of practical cases applied to quantitative and qualitative research.
In this course students are exempt from sitting a final exam if they get a minimum grade of 9.5 on the summative 
evaluations taking place during the module. The assessment instruments are:
a) Assignment of a quantitative practical case to be solved in small groups - weight: 0.6;
b) Assignment of a qualitative practical case to be solved in small groups - weight: 0.4;
c) Individual written test. 

Students must attend at least 80% of classes. 
Final grade is calculated as follows: [sum of the two assignments*0.4 + written test*0.6].
If students fail in this evaluation, or if they miss it, they have the chance to take a written test in both periods of final 
exams (100% of final grade). 

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

As metodologias de ensino utilizadas encontram-se articuladas com os objetivos de aprendizagem esperados para esta 
UC do seguinte modo:
. Aprofundar conhecimentos teóricos de Estatística Inferencial relacionados com o estudo de populações a partir de 
dados amostrais - método expositivo, por parte do docente, e debate em grande grupo;
. Compreender conceitos relacionados com o processo de validação de instrumentos - método expositivo, por parte do 
docente, e debate em grande grupo; 
. Aprofundar competências informáticas relacionadas com a Estatística Inferencial com recurso ao software IBM SPSS - 
resolução de casos práticos de natureza estatística/validação de instrumentos, realizados em pequenos grupos, com 
orientação do docente;
. Aplicar os conhecimentos e competências na resolução de problemas de investigação específicos e avaliar os 
resultados de forma crítica - resolução de casos práticos de natureza estatística/validação de instrumentos, realizados 
em pequenos grupos, e discussão crítica de resultados, com orientação do docente;
. Compreender conceitos das metodologias qualitativas e articulá-los com problemas de investigação específicos - 
método expositivo, por parte do docente, e debate em grande grupo; 
. Aplicar metodologias de análise específicas para dados provenientes de estudos qualitativos - resolução de casos 
práticos realizados em pequenos grupos e discussão crítica de resultados, com orientação do docente.
Deste modo, são utilizadas metodologias de ensino teórico-práticas que promovem a aquisição de conceitos teóricos, 
bem como a sua aplicação a problemas concretos de investigação que impliquem uma abordagem de análise de dados 
quantitativos, com o recurso ao software IBM SPSS, ou de análise de dados qualitativos, utilizando a análise temática.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The teaching methodologies are articulated with the expected learning goals of this course in the following ways:
. To deepen theoretical knowledge about inferential statistics for the study of populations based on sample data - 
expository method by the teachers and large group discussion;
. To understand concepts related to the validation of measurement instruments - expository method (by the teachers) 
and large group discussion
. To deepen computer skills related to inferential statistics with the use of IBM SPSS software - resolution of practical 
cases (statistics/validation of measurement instruments) with supervision of teachers;
. To apply these skills and knowledge to the resolution of specific research problems and to evaluate results critically - 
resolution of practical cases (statistics/validation of measurement instruments) in small groups, and critical discussion 
of results with supervision of teachers;
. To understand concepts of qualitative methodologies and to articulate them with specific research problems - 
expository method by the teachers and large group discussion;
. To apply specific analytical methodologies to qualitative data - resolution of practical cases in small groups and critical 
discussion of results with supervision of teachers.
Various theoretical and practical teaching methodologies are thus used which promote the students' acquisition of 
theoretical concepts as well as their application to specific research problems involving either quantitative data (with IBM 
SPSS) or qualitative data analysis (through thematic analysis).

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Damico, J., & Simmons-Mackie, N. (2003). Qualitative research and speech-language pathology: A tutorial for a clinical 
realm. Special Forum on Qualitative Research, 12, 131-143.
Field, A. (2009). Discovering Statistics using SPSS. Sussex: Sage Publications.
Flick, U (2005). Métodos Qualitativos na Investigação Científica. Lisboa: Monitor.
Flick, U. (ed.) (2009). Qualidade na pesquisa qualitativa. Porto Alegre: Artmed Editora – Bookman.
Gouveia de Oliveira, A. (2009). Bioestatística, epidemiologia e investigação: teoria e aplicações. Lisboa: Lidel.
Key, J. (1997). Qualitative research. Retirado a 18 de Março 2011 de 
http://www.okstate.edu/ag/agedcm4h/academic/aged5980a/5980/newpage21.htm
Maroco, J. (2011). Análise estatística com utilização do SPSS Statistics. Lisboa: Report Number.
Peck, R., Olsen, C. & Devore, J. (2008). Introduction to statistics and data analysis. Belmont: Thomson.

Mapa X - Trabalho de Projeto

6.2.1.1. Unidade curricular:

Trabalho de Projeto
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6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Dina Paula Jorge Caetano Alves / 23 horas

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

Ana Cristina Fernandes Ferreira / 9 horas
Ana Paula de Brito Garcia Mendes / 18 horas
Ângela Marina Carvalho de Jesus / 2 horas
Helena Maria de Jesus Germano / 9 horas
Íris Gomes Bonança / 2 horas
João Miguel Lima Ferreira / 16 horas
Telma Andreia da Costa Pereira/ 6 horas
Vânia Isabel da Cunha Ribeiro / 9 horas

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

a) Identificar assuntos chave e desenvolver as soluções necessárias para o efetivo exercício da profissão
b) Demonstrar conhecimentos relativos à aplicação de dados estatísticos e epidemiológicos e a métodos de 
investigação relacionados com a Terapia da Fala (TF)
c) Participar em trabalhos de investigação relacionados com a comunicação e outras áreas relacionadas com a TF
d) Usar os dados da literatura técnica e científica, relativos à TF e áreas afins, e ser capaz de avaliar a sua adequação à 
prática clínica
e) Reconhecer a importância dos resultados da investigação para aplicação à clínica
f) Dominar os métodos e técnicas da pesquisa científica
g) Planear e levar a cabo trabalhos de investigação relacionados com as áreas da TF
h) Demonstrar implicação pessoal nas discussões com o tutor e nas reflexões individuais, capacidade de autocrítica e 
reflexão, autonomia no desenvolvimento do trabalho, assiduidade e pontualidade, e capacidade de entregar 
atempadamente os produtos pedidos

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

a) To identify key issues and develop the inherent solutions to the effectiveness of a professional practice
b) To demonstrate knowledge related to the application of statistical and epidemiological data and to different research 
methods linked with Speech and Language Therapy (SLT)
c) To participate in researches related to SLT
d) To use data from the technical and scientific literature, concerning SLT and related areas, and be able to evaluate its 
suitability to clinical practice
d) To recognize the importance of research results and its application to the clinical context
f) To dominate the methods and techniques of scientific research
g) To plan and carry out research work related to SLT
h) To demonstrate personal involvement in the discussions maintained with tutores and in the individual reflections, 
autonomy during the research development, attendance and punctuality, ability to self-criticism and reflection, and the 
ability to deliver timely the products to be evaluated

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

Desenvolvimento de um projeto de investigação ou de uma investigação/ação, com apresentação escrita em formato de 
artigo e apresentação oral no contexto de um debate designado Ciclo de Debates, tendo por base as seguintes etapas:
1. Estudo e reflexão em torno da temática selecionada para desenvolver um projeto de investigação - enquadramento 
teórico.
2. Planeamento da metodologia do estudo.
3. Análise e descrição dos resultados obtidos.
4. Discussão dos resultados e apresentação final do estudo (escrita e oral).

6.2.1.5. Syllabus:

Development of a research project or a research/action, with written presentation in article format and oral presentation 
in a debate context designated Cycle of Debates, based on the following steps:
1. Study and reflection around the theme selected to develop a research project - theoretical framework.
2. Plan of the methodological part of the study.
3. Analysis and description of the results obtained.
4. Results discussion and final presentation of the study (written and oral).

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 

curricular.

Os conteúdos programáticos visam responder aos objetivos gerais da unidade curricular de Trabalho de Projeto (TP) 
que tem como objetivo o desenvolvimento de um projeto de investigação sobre um tema da TF ou das ciências da 
comunicação, linguagem e fala. O estudante utiliza princípios científicos na recolha, análise e interpretação de dados, e 
aplica esses princípios no desenvolvimento de projetos que contribuam para a evolução da profissão, numa dinâmica de 
orientação tutorial.
Os conteúdos programáticos refletem-se nos objetivos de aprendizagem, com os quais têm uma correspondência direta: 
1 - a, b, c, d, f, g, h | 2 - c, f, g, h | 3 - b, c, g, h | 4 - c, e, g, h.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

The syllabus aimed at responding to the main goal of the curricular unit, Work Project (WP), which consists to develop a 
research project on a topic of SLT or related with sciences of communication, language and speech. The student uses 
scientific principles to collect, analyse and interpret data, and applies those principles in the development of projects 
that contribute to the evolution of the profession, through a dynamic tutorial guidance.
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The syllabus of WP reflects the learning objectives defined, according with the following correspondence:1-a, b, c, d, f, g, 
h | 2-c, f, g, h | 3-b, c, g, h | 4-c, e, g, h.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

I. Pesquisa
II. Tutorias
III. Comunicação oral
IV. Discussão temática (debate)

Obtenção de Frequência:
• Nota superior a 9,5 na soma total dos produtos de avaliação
• Realização de todas as componentes de avaliação 

Cálculo da Classificação Final (avaliação contínua – inclui processos e produtos):
Processos [25%]
• Participação, assiduidade, entrega atempada de produtos (10%) e discussão dos produtos parcelares (15%)
Produtos [75%]
• Trabalho escrito em formato de artigo e seus respetivos componentes parcelares (60%). A avaliação é realizada pelo 
docente orientador do projeto e outro docente
• Apresentação oral (15%)

Avaliação em Exame Final:
Realização e entrega atempada do produto final [100% da nota final, subdividida em 50% para o produto escrito + 50% 
para a sua discussão].

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

I. Research
II. Tutorials
III. oral Communication
IV. thematic Discussion (debate)

Eligibility for exam admission:
• Grade higher than 9.5 in the total sum of product evaluated
• Performance in all evaluation components

Final Classification (continuous evaluation – includes processes and products):
Processes [25%]
• Participation, attendance, timely delivery of products (10%) and discussion of the intermediate products (15)
Products [75%]
• Written work in article format and respective parcelar components (60%). The evaluation is conducted by the tutor and 
other professor
• Oral presentation (15%)

Evaluation on Final examination:
Completion and timely delivery of the final product [100% of the final grade, subdivided into 50% to the written part and 
50% to its discussion].

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

As aulas desta unidade curricular assumem a dinâmica de orientação tutorial e compreendem exposição de conteúdos, 
estudo e discussão da temática em apreço, pesquisa autónoma dos estudantes e consequente trabalho de investigação 
conjunto, entre o aluno e o docente orientador (nas tutorias). Privilegia-se uma metodologia que propicia o raciocínio 
clínico e científico.
Através destas metodologias, os estudantes são apoiados em tutoriais durante as quais discutem e refletem sobre as 
temáticas do projeto escolhido e as tarefas a realizar. É objetivo destas tutorias, acompanhar os estudantes ao longo da 
realização do projeto, bem como desenvolver competências de raciocínio clínico, pensamento crítico, análise, discussão 
e síntese dos dados e resultados. Com cada docente orientador serão realizadas reuniões periódicas. As tutorias 
deverão ser planificadas com o docente orientador após a seleção do tema a investigar no projeto. O estudante deverá 
preparar as atividades a realizar nas reuniões de tutorias, de acordo com os produtos e processos a desenvolver.

Assim, durante este processo de execução do trabalho de TP, cabe ao docente orientador/tutor:
• Apresentar a lista dos projetos e linhas de investigação relacionados com o tema do TP
• Preencher a ficha dos tópicos de investigação: objetivos, fases, atividades principais e cronograma 
• Apoiar os estudantes em tutorial, atuando como facilitador do projeto
• Definir as tarefas e suas finalidades e dar feedback atempado relativamente à evolução das atividades
• Orientar os estudantes para a realização do projeto escolhido 
• Facilitar aos estudantes a informação solicitada
• Informar e fazer respeitar os direitos de autor não admitindo plágio
• Estabelecer reuniões para orientações periódicas de forma a respeitar o cronograma 
• Registar os sumários e as presenças do estudante em cada tutoria

Cabe ao estudante:
• Contactar o docente orientador do projeto escolhido
• Solicitar a informação necessária para a realização do projeto
• Participar nas tutorias periódicas e nas atividades de modo a respeitar o cronograma
• Apresentar e discute os trabalhos parcelares
• Fazer as revisões indicadas pelo docente (no projeto e em todos os documentos/trabalhos parcelares)
• Contactar docente responsável de TP sempre que o julgue necessário
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A avaliação compreende processos, quatro produtos escritos e uma apresentação/discussão oral (Ciclo de Debates).

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

This curricular unit (CU) class assumes a dynamic guidance (tutorial) and includes contents exposure, study and 
discussion of the topic in appreciation, student autonomous research and also research work team (student and 
teacher/tutor). This CU focuses on a methodology which provides clinical and scientific reasoning.
Through these methods, students are supported by tutorials during which they discuss and reflect about the themes of 
the project chosen and about the tasks they have to perform. Is objective of these tutorials, to monitor students 
throughout the completion of the project and to develop their clinical reasoning skills, their critical thinking, and their 
capacity to analyse, discuss and sum the findings and results of the target project under this CU. With each tutor will be 
held periodic meetings. The tutorials should be planned with the tutor after the selection of the topic to investigate under 
the project. The student should prepare all activities they have to conduct at meetings of tutoring, according to the 
processes and products to be developed.

Thus, during the performing process of the work project target, tutor must:
• To submit the list of the projects and lines of inquiry
• To fill out the research topics: goals, phases, main activities and schedule
• To support students in tutoring acting as facilitator to the project building
• To define the tasks and their purposes and gives timely feedback regarding the evolution of the activities
• To guide students during the realization of the project chosen
• To facilitate requested information by students
• To inform and to make respect copyrights, not admitting plagiarism
• To establish guidelines for periodic meetings in order to comply with the schedule
• To record the summaries and the presence of the student at each tutoring

The student must:
• To contact the tutor of the chosen project
• To request the necessary information to comply of the project
• To participate in periodic tutorials and activities in order to comply with the schedule
• To present and discuss the parcelar works
• To read and know the documents indicated by tutor, and do the revisions 
• To contact the tutor whenever deems necessary

The assessment comprises processes, four written products and a oral presentation/discussion (Cycle of Debates).

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Bibliografia elementar | Elementary bibliography: a definir pelo docente orientador | to be defined by the tutor.

Bibliografia complementar | Complementary bibliography:
American Psychological Association (2010). APA Style. Acedido a 1 de Setembro de 2014 em 
http://www.apastyle.org/index.aspx.
Azevedo, C., & Azevedo, A. (2006). Metodologia científica: contributos práticos para a elaboração de trabalhos 
académicos. (8ª ed.). Lisboa: Universidade Católica.
Damico, J. S., & Simmons-Mackie, N. N. (2003). Qualitative research and speech-language pathology: a tutorial for a 
clinical realm. Special Forum on Qualitative Research, 12, 131-143.
Flick, U. (2009) (Ed.). Desenho da pesquisa qualitativa. Porto Alegre: Artmed Ed. Bookman.
Lum, C. (2001). Scientific thinking in speech and language therapy. Mahwah, NJ: Erlbaum.
Maroco, J. (2003/2007). Análise estatística com utilização do SPSS. Lisboa: Edições Sílabo.
Pring, T. (2005). Research methods in communication disorders. London, UK: Whurr.

Mapa X - Tema Aprofundado

6.2.1.1. Unidade curricular:

Tema Aprofundado

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Dina Paula Jorge Caetano Alves / 9 horas

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

Ana Cristina Fernandes Ferreira / 3 horas
Ana Paula de Brito Garcia Mendes / 7 horas
Ângela Marina Carvalho de Jesus / 2 horas
Helena Maria de Jesus Germano / 3 horas
Íris Gomes Bonança / 2 horas
João Miguel Lima Ferreira / 5 horas
Telma Andreia da Costa Pereira/ 2 horas
Vânia Isabel da Cunha Ribeiro / 3 horas
Maria Helena de Figueiredo Ramos Caria / 2 horas

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

a) Identificar assuntos chave e desenvolver as soluções necessárias para o efetivo exercício da profissão
b) Demonstrar conhecimentos relativos à aplicação de dados estatísticos e epidemiológicos e de métodos de 
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investigação relacionados direta ou indiretamente com a Terapia da Fala;
c) Dominar os métodos e técnicas da pesquisa científica;
d) Reconhecer a importância dos resultados da investigação para aplicação à clínica;
e) Planear e levar a cabo trabalhos de investigação relacionados com as áreas da comunicação, da deglutição ou de 
outras funções relacionadas 
f) Demonstrar implicação pessoal nas discussões com o tutor;
g) Demonstrar implicação pessoal nas reflexões individuais (orais e escritas) 
h) Demonstrar capacidade de autocrítica e reflexão sobre o seu desempenho
i) Demonstrar autonomia no desenvolvimento do trabalho
j) Demonstrar assiduidade 
k) Demonstrar pontualidade 
l) Demonstrar capacidade de entregar atempadamente os produtos pedidos

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

a) To identify key issues and develop the inherent solutions for the effectiveness of a professional practice
b) To demonstrate knowledge related to the application of statistical and epidemiological data and to different research 
methods linked with Speech and Language Therapy (SLT)
c) To master the methods and techniques of scientific research;
d) To recognize the importance of research results to clinical application;
e) To plan and carry out research related to SLT
f) To demonstrate personal involvement in discussions with the tutor;
g) To demonstrate personal involvement in the individual reflections (oral and written)
h) To demonstrate self-criticism capacity and reflection on their performance
i) To demonstrate autonomy in the development of work
j) To show attendance
k) To demonstrate punctuality
l) To demonstrate the ability to timely deliver the products ordered

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

I. Discussão e seleção dos temas a desenvolver no âmbito da unidade curricular de Tema Aprofundado (TA), de acordo 
com a temática de especialidade do Trabalho de Projecto (TP) e com a área de interesse do aluno ou por sugestão do 
docente orientador de TA e de TP. 
II. Revisão bibliográfica sobre o conteúdo selecionado. 
III. Recolha e interpretação de resultados. 
IV. Elaboração de discussão, reflexão e conclusão.

6.2.1.5. Syllabus:

I. Discussion and selection of themes to be developed within the curricular unit of Depth Theme (DT), according to the 
focused topic on the curricular unit Project Work (TP), and related to the subject that mainly interest the student or that 
was suggested by the tutor.
II. Literature review about the selected topic.
III. Collection and interpretation of results.
IV. Preparation of the discussion, reflection and conclusion.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 

curricular.

Os conteúdos programáticos visam responder aos objetivos gerais da unidade curricular de Tema Aprofundado (TA) que 
tem como objetivo o estudo aprofundado sobre um tema da terapia da fala ou das ciências da comunicação, linguagem e 
fala. O estudante pode aprofundar o tema alvo de trabalho na unidade curricular de Trabalho de Projeto (TP) através da 
elaboração de uma revisão bibliográfica atualizada, recorrendo a fontes fidedignas e cientificamente válidas. Nesta 
unidade o estudante desenvolve competência de interpretação de dados, discussão e conclusão, numa dinâmica de 
orientação tutorial.
Os conteúdos programáticos refletem-se nos objetivos de aprendizagem, com os quais têm uma correspondência direta: 
I a, b, e-l | II c, e-l | III b, e-l | IV d-l.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

The syllabus intended to respond to the overall objectives of DT curricular unit that aims in a depth study about a topic 
related to SLT or related domains. The student can deepen the target theme of TP, doing an exaustive and updated 
literature review, and using reliable and scientifically valid sources. In this unit, the student develops skills to expand its 
literature knowledge about the topic, to interpret, discuss and conclude about different data, across a dynamic tutorial 
process.
The contents are reflected in the learning objectives, with which they have this direct correspondence: I a, b, e-l | II c, e-l | 
III b, e-l | IV d-l.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

I. Pesquisa
II. Tutorias

Obtenção de Frequência:
• Nota superior a 9,5 na soma total dos produtos de avaliação
• Realização de todas as componentes de avaliação 

Cálculo da Classificação Final (avaliação contínua – inclui processos e produtos):
Avaliação contínua - realização e entrega atempada do produto final [100% da nota final].
Avaliação por exame - realização e entrega atempada do produto final [100% da nota final].
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6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

I. Research
II. Tutorials

Eligibility for exam admission:
• Grade higher than 9.5 in the total sum of product evaluated
• Performance in all evaluation components

Final Classification (continuous evaluation – includes processes and products):
Continuous evaluation - completion and timely delivery of the final product [100% of the final grade].
Final exam evaluation - completion and timely delivery of the final product [100% of the final grade].

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

As aulas desta unidade curricular assumem a dinâmica de orientação tutorial e compreendem exposição de conteúdos, 
estudo e discussão da temática em apreço, pesquisa autónoma dos estudantes e consequente trabalho de análise, 
discussão e reflexão conjuntas, entre o aluno e o docente orientador (nas tutorias), visando a sistematização de 
conclusões. Privilegia-se uma metodologia que propicia o raciocínio clínico e científico.
Através destas metodologias, os estudantes são apoiados em tutorias durante as quais discutem e refletem sobre as 
temáticas do projeto escolhido e as tarefas a realizar. É objetivo destas tutorias, acompanhar os estudantes ao longo da 
realização do projeto, bem como desenvolver competências de raciocínio clínico, pensamento crítico, análise, discussão 
e síntese dos dados e resultados. Com cada docente orientador serão realizadas reuniões periódicas na ESS-IPS. As 
tutorias deverão ser planificadas com o docente orientador após a seleção do tema a aprofundar no projeto. O estudante 
deverá preparar as atividades a realizar nas reuniões de tutorias para discussão e apresentação escrita do produto a 
desenvolver. 
Assim, durante este processo de execução do trabalho de TA, cabe ao docente orientador/tutor:
• Listar os temas a aprofundar. 
• Apoiar os estudantes em tutoria atuando como facilitador do tema
• Definir tarefas, as suas finalidades e dando feedback atempado relativamente à evolução das atividades
• Orientar os estudantes para a realização do tema escolhido 
• Facilitar aos estudantes informação solicitada
• Informar e fazer respeitar os direitos de autor não admitindo plágio
• Estabelecer reuniões para orientações periódicas de forma a respeitar o cronograma 
• Realizar os sumários e folhas de presença de cada tutoria.
Cabe ao estudante:
• Acertar com o docente orientador o tema escolhido
• Solicitar a informação necessária para aprofundar o tema
• Participar nas tutorias periódicas e nas atividades de modo a respeitar o cronograma
• Apresentar e discutir os trabalhos parcelares
• Fazer as revisões indicadas pelo docente orientador e respetivos documentos 
• Assinar a folha de presenças em cada tutoria.
• Contactar o docente responsável da UC sempre que o julgue necessário
A avaliação compreende processos e um produto individual (o trabalho alvo de TA).

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The lessons of this course assume the dynamics of tutorials and understand exposure contents, study and topic of 
discussion at hand, independent research of students and subsequent analytical work, joint discussion and reflection, 
between the student and the mentor teacher (in tutorials ) in order to systematize conclusions. The focus is a 
methodology that provides clinical and scientific reasoning.
Through these methods, students are supported by tutorials during which discuss and reflect on the themes of the 
chosen project and the tasks to be performed. It is the goal of these tutorials, follow students through the completion of 
the project and to develop clinical reasoning skills, critical thinking, analysis, discussion and synthesis of data and 
results. With each supervisor teaching regular meetings will be held at ESS-IPS. Mentoring should be planned with the 
guiding teacher after the theme selection to further the project. The student should prepare the activities to be conducted 
in mentoring meetings for discussion and written presentation of the product to develop.
Thus, during this process of implementation of DT work, it is the mentor / tutor teaching:
• List the topics to deepen.
• Support students in tutoring acting as facilitator theme
• Define tasks, its purposes and giving timely feedback on progress of activities
• Guide students to carry out the chosen theme
• Facilitate students requested information
• Inform and enforce copyright not admitting plagiarism
• Establish regular meetings for guidance to meet that schedule
• Make summaries and attendance sheets of each tutoring.
It is for the student:
• Set with the guiding teaching the chosen theme
• Request the information needed to examine the subject
• Attend regular tutorials and activities in order to meet that schedule
• Present and discuss the partial work
• Make revisions indicated by the guiding teacher and respective documents
• Sign the attendance list in each tutoring.
• Contact the teacher responsible curricular unit whenever deemed necessary
The assessment includes processes and an individual product (DT target work).

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Bibliografia elementar | Elementary bibliography: a definir pelo docente orientador | to be defined by the tutor.
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Bibliografia complementar | Complementary bibliography:
American Psychological Association (2010). APA Style. Acedido a 1 de Setembro de 2014 em 
http://www.apastyle.org/index.aspx.
Azevedo, C., & Azevedo, A. (2006). Metodologia científica: contributos práticos para a elaboração de trabalhos 
académicos. (8ª ed.). Lisboa: Universidade Católica.
Damico, J. S., & Simmons-Mackie, N. N. (2003). Qualitative research and speech-language pathology: a tutorial for a 
clinical realm. Special Forum on Qualitative Research, 12, 131-143.
Lum, C. (2001). Scientific thinking in speech and language therapy. Mahwah, NJ: Erlbaum.
Pring, T. (2005). Research methods in communication disorders. London, UK: Whurr.

Mapa X - Experiência e Reflexão IX

6.2.1.1. Unidade curricular:

Experiência e Reflexão IX

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Helena Maria de Jesus Germano / 25 horas

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

--

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

a) Demonstrar capacidade reflexiva relativamente à profissão e ao seu exercício
b) Analisar criticamente modelos diversos de prática baseada em evidência
c) Identificar as vias de desenvolvimento pessoal e profissional futuras e refletir sobre o seu posicionamento face a elas
d) Demonstrar capacidade auto-avaliativa relativamente à aquisição das competências específicas e competências 
genéricas esperadas para um profissional recém-formado
e) Demonstrar ter coletado uma rede de contactos diversificada

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

a) Demonstrate reflective capacity in relation to the profession and its exercise
b) Critically analyze models of evidence-based practice
c) Identify pathways for the personal and professional future development and reflect on their own positioning in relation 
to them
d) Demonstrate self-evaluation capacity for the acquisition of specific skills and generic skills expected for a newly 
trained professional
e) Demonstrate to have built a diversified contact network

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1. Ser Terapeuta da Fala:
- Como me vejo, como é que os outros me vêem?
- Onde me situo no meu percurso pessoal, para onde quero ir
- Estilo pessoal de trabalho
- Áreas fortes e fracas. Medos

2. A Terapia da Fala:
- Qual é a minha conceção da terapia da fala?
- Quais são as minhas prioridades quando faço uma terapia?
- De que necessito numa sessão? 
- Terapia em Grupo: conceitos gerais, critérios, dinâmicas
- Casos desafiantes - competência emocional, competência clínica, ética
- Fatores relevantes para os resultados da terapia

3. Prática Baseada na Evidência:
- Apresentação dos vários modelos e resumo de debate entre autores sobre o tema
- Discussão e reflexão sobre as implicações para a prática profissional

4. Perspetivas futuras para o desenvolvimento pessoal e profissional
- Procura de emprego
- Formação 
- Empregabilidade. 
- Empreendedorismo
- Internacionalização
- Investigação
- Educação Clínica

5. Rede de contactos, figuras de suporte ao desenvolvimento

6.2.1.5. Syllabus:

1. Being Speech Therapist:
- How do I see myself, how do others see me?
- Where do I place myself on my individual pathway, where I want to go
- Personal work style
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- Strong and weak areas; fears.

2. The Speech Therapy:
- What is my conception of speech therapy?
- What are my priorities when I make a therapy?
- What do I need in a session?
- Therapy Group: general concepts, criteria, dynamics
- Challenging cases - emotional competence, clinical competence, ethics
- Relevant factors for the results of therapy

3. Evidence-based practice:
- Presentation of various models and summary of a discussion among authors on the subject
- Discussion and reflection on the implications for professional practice

4. Future prospects for personal and professional development 
- Job Searching
- Training
- Employability
- Entrepreneurship
- Internationalization
- Research
- Clinical Education

5. Contact network, reference persons supporting professional development

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 

curricular.

A cada conteúdo programático correspondem objetivos de aprendizagem distintos e elementos avaliativos também 
distintos, que serão agregados pelo estudante num portefólio reflexivo. Estes objetivos de aprendizagem recrutam 
conhecimentos e vivências que permitem ao estudante avaliar o seu percurso de aprendizagem e, numa lógica 
integradora e consolidadora, perspetivar as suas necessidades de desenvolvimento para iniciar o exercício profissional 
e para a sua formação ao longo da vida. 
Assim, estabelece-se a correspondência entre os conteúdos e os objetivos de aprendizagem supracitados nos tópicos 
6.2.1.4. e 6.2.1.5.:
1 – a, d | 2 – a | I3 – b | 4 – c |5 – e

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

Each syllabus topic match different and specific learning objectives and evaluative elements, which will be aggregated 
by the student in a reflective portfolio. These learning objectives recruit knowledge and experiences that allow students 
to assess their learning process; by using an inclusive and consolidating logic, students foresee their development 
needs to start professional practice and to lifelong learning.
Thus is established the correlation between the content and the foregoing learning objectives on topics 6.2.1.4. and 
6.2.1.5 .:
1 - a, d | 2 - a | 3 - b | 4 - c | 5 - e

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Exercícios de dinâmicas de grupos
Debate
Reflexão em grupo
Método expositivo

Obtenção de Frequência
Apresentação de um portefólio.
Frequência das aulas – presença obrigatória (regime de faltas previsto no Regulamento Académico).

Cálculo da Classificação Final
O Portefólio inclui:
- Reflexão: terapeuta /terapia/ cliente/ futuro – 50%
- Exercício “Eu e os Outros” - 20%
- Rede de contactos – 15%
- Autoavaliação das competências adquiridas (NetQues) – 15%

Regime de exame final:
A Classificação de exame é obtida de acordo com a seguinte ponderação: Portefólio (50%) + Apresentação e Defesa 
(50%).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Group dynamics exercises
Debate
Group reflection
Lectures

Assessment
- Presentation of a portfolio
- Class attendance is compulsory.
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Pass Standard
Continuous assessment:
The Portfolio includes:
- Reflection: Therapist / Therapy / Client / Future - 50%
- Exercise "Self and Others" - 20%
- Contacts Network - 15%
- Self-evaluation of acquired skills (NetQues) - 15%

Final exam:
Classification is obtained according to the following weighting: Portfolio (50%) + Presentation and defense (50%).

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

Experiência e Reflexão IX tem por objetivo uma elaboração orientada de um balanço do percurso de cada estudante no 
curso e da sua perceção de preparação para o início da vida profissional. Promove-se a reflexão sobre: o conceito de 
terapia, ser terapeuta, identidade profissional, papéis do terapeuta da fala e recursos necessários para o seu exercício, 
perspetivas futuras ao nível do desenvolvimento pessoal e profissional. 
Nas primeiras aulas realizam-se exercícios de dinâmica de grupo que têm por objetivo situar os estudantes nesta 
posição algo regressiva e auto avaliativa que corresponde ao ponto 1 do programa – ser terapeuta da fala e aos 
objetivos de aprendizagem a) e d); faz-se também discussão e reflexão conjuntas e partilha de experiências de maior ou 
menor perceção de segurança profissional pelos estudantes. Os pontos 2 e 3 do programa (objetivos de aprendizagem a 
e b) são abordados através de exposição teórica clarificadora de algumas temáticas (intervenção em grupo, tipos de 
grupos não terapêuticos, fatores de sucesso da terapia, prática baseada na evidência) e discussão conjunta conducente 
à retirada de conclusões. O ponto 4 (objetivo de aprendizagem c) é abordado a partir das preocupações expressas pelos 
estudantes sobre estas temáticas, promovendo-se troca de conhecimentos, discussão e reflexão sobre elas. No ponto 5 
(objetivo de aprendizagem e) dá-se continuidade a um trabalho iniciado no 2º ano do curso, a elaboração de uma rede de 
contactos, e conclui-se da sua pertinência e necessidade de continuidade no futuro profissional. 
Este trabalho em aula resulta na elaboração individual de um portefólio reflexivo e auto avaliativo, onde todas estas 
temáticas são trabalhadas pelo estudante, individualmente, a partir das suas próprias experiências enquanto estudante e 
pessoa/profissional em desenvolvimento. 

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

Experience and Reflection IX aims a route balance of each student in the Programme and its perception of preparation 
for entry into professional life. It promotes the reflection on: the concept of therapy, being a therapist, professional 
identity; the roles of a speech therapist and the resources needed for their exercise, future prospects in terms of 
personal and professional development.
In the first classes are held group dynamic exercises that are designed to place students in this position somewhat 
regressive and self-evaluative, corresponding to point 1 of the syllabus – being a speech therapist, and learning 
objectives a) and d); also makes up joint discussion, reflection and sharing of experiences perceived by students as 
having generated greater or lesser professional security. Points 2 and 3 of the syllabus (learning objective b) are 
addressed through lectures to clarify some subjects (group intervention, types of non-therapeutic groups, success 
factors of therapy, evidence-based practice) and debates leading to drawing of conclusions. Syllabus point 4 (learning 
objective c) is approached from the concerns expressed by the students on these subjects, promoting knowledge 
exchange, discussion and reflection. Section 5 (learning objective e) gives continuity to a work started in the 2nd year, 
the development of a network of contacts, and concludes about its relevance and necessity of continuity in professional 
practice.
This class work results in the individual preparation of a reflective and self-evaluating portfolio, where all these issues 
are worked by the student individually from their own experiences as a student and person / professional in 
development.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Estienne, F.;Orthophonie et efficacité. Les fondements d'une pratique, Marseille : Solal, 2004
Kamhi, A. ; Balancing certainty and uncertainty in clinical practice. Prologue. , Language, Speech, and Hearing Services 
in Schools, 2011 (Vol. 42, 59-64)
Apel, K. ; Science is an attitude: A response to Kamhi. , Language, Speech, and Hearing Services in Schools, 2011 (Vol. 
42, 65-68)
Ratner, N. ; Some pragmatic tips for dealing with clinical uncertainty, Language, Speech, and Hearing Services in 
Schools, 2011 (Vol. 42, 77-80)
Nelson, N..; Questions about certainty and uncertainty in clinical practice. , Language, Speech, and Hearing Services in 
Schools, 2011 (Vol. 42, 81-87)
Kamhi, A.; Balancing certainty and uncertainty in clinical practice. Epilogue., Language, Speech, and Hearing Services in 
Schools, 2011 (Vol. 42, 88-93)
Dollaghan, C.; The handbook for evidence-based practice in communication disorders, Baltimore: Paul H. Brookes 
Publishing Co., 2007

6.3. Metodologias de Ensino/Aprendizagem 

6.3.1. Adequação das metodologias de ensino e das didáticas aos objectivos de aprendizagem das unidades curriculares. 

O currículo está organizado em cinco domínios, cada um dos quais tem características específicas de acordo com as 
atividades envolvidas, o tipo de intervenção do estudante e o tipo de intervenção do docente. São eles: tarefas 
profissionais (trabalho sobre casos transpostos da realidade profissional); prática (desenvolvimento de aptidões 
técnicas relacionadas com aspetos práticos da profissão); desenvolvimento pessoal e profissional (identificação de 
características do seu próprio perfil, suas consequências para o exercício, evolução e desenvolvimento); teoria; estudo 
independente (trabalho autónomo com orientação tutorial). 
Cada responsável de UC seleciona as metodologias que melhor se adaptam ao domínio curricular, tipologia e objetivos 
de aprendizagem definidos, procurando que estas sejam diversificadas e respondam às necessidades de aprendizagem 
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e de empowerment dos estudantes em cada momento do processo educativo. A coordenação do curso orienta e verifica 
essa adequação.

6.3.1. Suitability of methodologies and didactics to the learning outcomes of the curricular units. 

The curriculum is organized into five domains, each of them has specific characteristics according to the activities 
involved, the type of student’s intervention, and the type of teacher’s intervention. The five domains are: professional 
tasks (work on cases from real practice); practice (development of technical skills related to practical aspects of the 
profession); personal and professional development (identication of characteristics for own profile, its consequences for 
the performance, evolution and development); theory; independent study (autonomous work under tutoring).
Each responsible for UC selects the methodologies that best fit the curriculum domain, curricular unit’s type and 
learning outcomes, assuring their diversity and that they meet the needs of learning and empowerment of students in 
every moment of the educational process. The course coordinator supervises and verifies the adjustment of 
methodologies and didactics to the learning outcomes.

6.3.2. Formas de verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao estimado em 

ECTS. 

Nos inquéritos pedagógicos realizados semestralmente aos estudantes, existe uma pergunta que verifica a sua perceção 
sobre este aspeto: “Organização e Funcionamento - 4. Correspondência entre a carga de trabalho do estudante e o 
número de unidades de crédito”. Nos cinco anos de implementação deste currículo têm-se identificado pontualmente 
problemas a este nível, tendo-se procedido a alterações para harmonização do volume de trabalho.
É também tida em conta a perceção dos docentes responsáveis das UC que, caso considerem haver desajuste, 
comparam metodologias com docentes de UC do mesmo domínio e propõem à coordenação do curso modificações 
consentâneas com as necessidades identificadas.

6.3.2. Means to check that the required students’ average work load corresponds the estimated in ECTS. 

In students’ perception surveys conducted every semester, there is a question aiming at verifying this aspect: 
"Organisation and Functioning - 4. Correspondence between the student's workload and the number of credit units." In 
the five years of implementation of this curriculum problems at this level have been occasionally, and changes were 
implemented in order to bakance the workload.
The perception of the responsible for the UC is also taken into account, and, in cases of misfit, methodologies are 
compared to those of other UC of the same domain, and proposals for solutions are made to the coordinator of the 
programme. 

6.3.3. Formas de garantir que a avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objectivos de 

aprendizagem da unidade curricular. 

A avaliação da aprendizagem dos estudantes é distinta consoante o domínio do currículo a que a UC pertence (teoria, 
prática, tarefas profissionais, desenvolvimento pessoal e profissional e estudo independente). A avaliação faz-se de 
acordo com a natureza da UC, sendo os métodos selecionados pelo docente responsável em função dos objetivos de 
aprendizagem específicos, e validados pela coordenação do curso: é sistematicamente verificado se há uma 
correspondência direta entre os objetivos de aprendizagem e a sua avaliação. 
Os métodos de avaliação dominantes para cada domínio são: trabalho individual e de grupo, ensino por pares, 
frequências (teoria); demonstração prática individual do domínio das técnicas e competências desenvolvidas, 
autoscopia (prática); resolução de casos, portefólio (tarefas profissionais); relatórios reflexivos, autoscopia, portefólio 
(desenvolvimento pessoal e profissional); trabalhos e relatórios de investigação (estudo independente).

6.3.3. Means to ensure that the students learning assessment is adequate to the curricular unit's learning outcomes. 

Learning assessment uses different methodologies depending on the curriculum domain of the UC (theory, practice, 
professional tasks, personal and professional development, and independent study). Assessment adjusts to the nature 
of UC, and the methods are defined by the responsible for the UC considering the specific learning outcomes, and 
validated by the programme coordinator, who checks whether there is a direct correlation between the two.
Dominant assessment methods for each domain are: individual and group work, peer education, tests (theory); individual 
practical demonstration of the developed techniques and skills, autoscopy (practice); resolution of cases, portfolio 
(professional tasks); reflexive reports, autoscopy, portfolio (personal and professional development); work and research 
reports (independent study).

6.3.4. Metodologias de ensino que facilitam a participação dos estudantes em actividades científicas. 

Ao longo do curso, os estudantes são integrados em atividades científicas de diferentes formas. As cinco UC 
Metodologias de Investigação dão suporte a uma prática profissional baseada na evidência, que é implementada nas 
tarefas profissionais e nos estágios, e também à concretização dos projetos de investigação aplicada e/ou intervenção 
comunitária no 4º ano. Na UC Trabalho de Projecto são distribuídos pelas linhas de investigação da ESS relevantes para 
a sua formação, sob orientação tutorial de um docente, que os integra no projeto e os orienta na sua execução.
Durante o curso, os estudantes participam em atividades científicas organizadas na escola ou fora (congressos, 
jornadas, aulas abertas), como membros da organização, palestrantes ou assistentes, nalguns casos como requisito 
curricular. São ainda encorajados a propor temáticas para aulas abertas ou podem propor-se organizar conferências e 
pedir suporte aos órgãos de gestão.

6.3.4. Teaching methodologies that promote the participation of students in scientific activities. 

Throughout the course, students are integrated into scientific activities in different ways. The five UC Research 
Methodologies support a professional practice based on evidence, which is implemented in the professional tasks and 
stages, and also the implementation of applied research projects and / or Community action in the 4th year. At UC 
Project work is distributed by the relevant ESS research lines to their training, under tutorial guidance of a teacher, that 
integrates the design and guides in their implementation.
During the course, students participate in scientific activities organized at school or out (conferences, seminars, open 
classes), as members of the organization, lecturers or assistants, in some cases as educational requirement. Are still 
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encouraged to propose topics for open classes or may propose to organize conferences and ask for support to the 
management bodies.

7. Resultados

7.1. Resultados Académicos 

7.1.1. Eficiência formativa.

7.1.1. Eficiência formativa / Graduation efficiency

2011/12 2012/13 2013/14

N.º diplomados / No. of graduates 22 21 34

N.º diplomados em N anos / No. of graduates in N years* 19 18 24

N.º diplomados em N+1 anos / No. of graduates in N+1 years 3 2 9

N.º diplomados em N+2 anos / No. of graduates in N+2 years 0 1 1

N.º diplomados em mais de N+2 anos / No. of graduates in more than N+2 years 0 0 0

Perguntas 7.1.2. a 7.1.3. 

7.1.2. Comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas do ciclo de estudos e respectivas unidades 

curriculares. 

O sucesso escolar no CLTF teve, no ano 2013/14, percentagens médias acima dos 90% nos três domínios em que é 
medido: Avaliados/Inscritos: 92,70%; Aprovados/Inscritos: 91,02%; Aprovados/Avaliados: 98,23%.
Comparando o sucesso escolar nas diferentes áreas científicas e cingindo-nos ao domínio Aprovados/Inscritos, 
podemos verificar que não existem assimetrias assinaláveis; a área científica com resultados mais baixos é a de 
Ciências Biomédicas (89,85%), sendo que a que tem o resultado mais elevado é a de Ciências Sociais e Humanas 
(91,92%).

7.1.2. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study programme and related curricular 

units. 

In 2013/14, academic success in the study programme reached average percentages above 90% in the three performance 
indicators: Assessed/Enrolled: 92.70%; Approved/Enrolled: 91.02%; Approved/Assessed: 98.23%.
With respect ot academic success in different scientific areas, considering the indicator Approved/ Enrolled, there are no 
assymmetries; Biomedical Sciences is the scientific area with lower scores (89.85%), and Social Sciences and 
Humanities the one with the highest value (91.92%).

7.1.3. Forma como os resultados da monitorização do sucesso escolar são utilizados para a definição de ações de melhoria 

do mesmo. 

Quando a taxa de sucesso numa UC é menor do que 75% em qualquer dos indicadores (avaliado/inscrito, 
aprovado/inscrito, aprovado/avaliado), conforme critério definido no Sistema de Garantia da Qualidade do Processo de 
Ensino Aprendizagem -SGQPEA, os docentes e os estudantes da UC têm que fazer um relatório de autoavaliação, 
analisando as possíveis causas do menor sucesso e propondo ações de melhoria a implementar nas metodologias de 
ensino e/ou de avaliação. Estes relatórios são depois analisados pela comissão de curso e coordenação do curso, 
decidindo-se das ações de melhoria a implementar no ano seguinte. Em 2013/14 não houve nenhuma ocorrência no 
curso. 

7.1.3. Use of the results of monitoring academic success to define improvement actions. 

According to the criteria defined in the System of Quality Assurance in the Teaching/Learning Process (SGQPEA), when 
academic success is lower than 75% in any of the indicators (Assessed/Enrolled, Approved/Enrolled, and 
Approved/Assessed) students and teachers have to prepare a self-assessment report, analyzing the possible causes of 
lower success and proposing improvement actions to be implemented in teaching methodologies and/or evaluation. 
These reports are then analyzed by the programme committee and the coordinator, who decides the improvement 
actions to be implemented the following year. In 2013/14 there was no occurrences in the course.

7.1.4. Empregabilidade.

7.1.4. Empregabilidade / Employability

%

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em sectores de actividade relacionados com a área do ciclo de estudos / Percentage 
of graduates that obtained employment in areas of activity related with the study programme's area.

87.6

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em outros sectores de actividade / Percentage of graduates that obtained 
employment in other areas of activity

12.5

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego até um ano depois de concluído o ciclo de estudos / Percentage of graduates that 
obtained employment until one year after graduating

93.8
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7.2. Resultados das actividades científicas, tecnológicas e artísticas. 

Pergunta 7.2.1. a 7.2.6. 

7.2.1. Indicação do(s) Centro(s) de Investigação devidamente reconhecido(s), na área científica predominante do ciclo de 

estudos e respectiva classificação (quando aplicável). 

Não existe na Escola Superior de Saúde ou no Instituto Politécnico de Setúbal um centro de investigação reconhecido 
pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT). No entanto, há docentes da área científica predominante do ciclo de 
estudos que são investigadores doutorados em Unidades de I&D reconhecidas:
- Centro de Linguística da Universidade de Lisboa (CLUL) - Excelente (2007), Muito Bom (2014);
- Centro de Linguística da Universidade Nova de Lisboa (CLUNL) - Muito Bom (2007), Muito Bom (2014);
- Instituto de Engenharia Electrónica e Telemática de Aveiro (IEETA) - Muito Bom (2007), Bom (2013).
Outros docentes desenvolvem atividades relevantes para área de formação do ciclo de estudos noutras Unidades de I&D 
reconhecidas, em particular:
- Centro de Investigação e de Intervenção Social (CIS-IUL) - Excelente (2007), Muito Bom (2014);
- BioFIG - Center for Biodiversity, Functional & Integrative Genomics - Very Good (2007).

7.2.1. Research centre(s) duly recognized in the main scientific area of the study programme and its mark (if applicable). 

There is no research center recognized by FCT, neither at Escola Superior de Saúde or at Instituto Politécnico de 
Setúbal. Nonetheless, several teaching staff members in the main scientific area of the study programme are integrated 
members of recognized I&D units;
- Centro de Linguística da Universidade de Lisboa (CLUL) - Excellent (2007), Very Good (2014);
- Centro de Lisboa da Universidade Nova de Lisboa (CLUNL) - Very Good (2007), Very Good (2014);
- Instituto de Engenharia Electrónica e Telemática de Aveiro (IEETA) - Very good (2007), Good (2013);
Other teaching staff members are involved in scientif activities relevant for the programme area at other recognized I&D 
units, in particular:
- Centro de Investigação e de Intervenção Social (CIS-IUL) - Excelent (2007), Very Good (2014);
- BioFIG - Center for Biodiversity, Functional & Integrative Genomics - Very Good (2007).

7.2.2. Mapa-resumo de publicações científicas do corpo docente do ciclo de estudos em revistas internacionais com revisão 

por pares, nos últimos 5 anos e com relevância para a área do ciclo de estudos (referenciação em formato APA):

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/b7a3852a-6271-9be0-ada2-54453916170d

7.2.3. Mapa-resumo de outras publicações relevantes, designadamente de natureza pedagógica:

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/b7a3852a-6271-9be0-ada2-54453916170d

7.2.4. Impacto real das actividades científicas, tecnológicas e artísticas na valorização e no desenvolvimento económico. 

Os resultados das atividades científicas têm contribuído para o aumento do conhecimento, nomeadamente na 
caracterização genética, acústica, linguística e de representações sociais de diversas patologias da voz, fala, fluência e 
linguagem, e também para o desenvolvimento de recursos instrumentais na prática clínica em Terapia da Fala, de que se 
destacam instrumentos, publicados e registados, de avaliação e intervenção em perturbações da fala e da linguagem 
com forte impacto na atividade profissional em Portugal, como o Teste Fonético-fonológico (TFF-ALPE) e o Teste de 
Linguagem – Avaliação de Linguagem Pré-escolar (TL-ALPE), e materiais para reabilitação do conhecimento fonológico. 
Outros instrumentos de suporte à prática clínica, também noutras áreas, e alguns deles de componente tecnológica, 
serão disponibilizados num futuro próximo, decorrentes de atividades científicas em curso, algumas delas em parceria 
com outras unidades orgânicas e instituições nacionais e internacionais. 

7.2.4. Real impact of scientific, technological and artistic activities on economic enhancement and development. 

The results of scientific activities have contributed for increasing the knowledge in Speech Therapy, particularly with 
respect to the genetic, acoustic and linguistic characterization as well as the social representations of various 
pathologies of voice, speech, fluency and language; and also for developing instrumental resources for clinical practice, 
such as the following assessment and intervention tools strongly used by speech therapists in Portugal: Teste Fonético-
fonológico (TFF-ALPE) and Teste de Linguagem – Avaliação de Linguagem Pré-escolar (TL-ALPE), and materials for the 
rehabilitation of phonological knowledge. Other clinical tools to support practice, also for other areas of intervention and 
some with a technological component, will be available in the near future, as the result of scientific activities ongoing, 
some of them with national and international partnerships.

7.2.5. Integração das actividades científicas, tecnológicas e artísticas em projectos e/ou parcerias nacionais e 

internacionais. 

Diferentes atividades científicas, nomeadamente as de dimensão comunitária, em que participam também os estudantes, 
no desenvolvimento do seu trabalho de projeto no 4º ano, se integra(ra)m em parcerias nacionais e internacionais, 
nomeadamente com: a Universidade de São Paulo e a Universidade de Talca (Chile), assente em mobilidade de 
estudantes e docentes; o LAPAL (Laboratório de Psicolinguística e Aquisição da Linguagem) da PUC-Rio, em 
associação com o CLUNL; diferentes grupos de investigação do CLUL; o IEETA; outros centros de investigação; a rede 
EnvelheSeres, escolas secundárias, autarquias, hospitais e outras instituições prestadoras de cuidados de saúde 
protocoladas. Alguns dos projetos desenvolvidos têm tido financiamento interno e externo (FCT, IPS, Fundação 
Calouste Gulbenkian, Banco Santander Totta).

7.2.5. Integration of scientific, technological and artistic activities in national and international projects and/or partnerships. 

National and international partners are/were involved in different scientific activities, including those with a community 
dimension, and the ones involving students, in particular on their project work in the 4th year: Universidade de São 
Paulo and Universidade de Talca (Chile), based on students and teaching staff mobility; LAPAL (Laboratório de 
Psicolinguística e Aquisição da Linguagem) at PUC -Rio, in association with CLUNL; different research groups of CLUL; 
IEETA ; other research units; the network EnvelheSeres, secondary schools, municipalities, hospitals and other health 
care institutions. Some of the projects have been supported by internal and external funding (FCT , IPS, Fundação 
Calouste Gulbenkian, Banco Santander Totta ).
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7.2.6. Utilização da monitorização das actividades científicas, tecnológicas e artísticas para a sua melhoria. 

Internamente ao IPS as atividades científicas são monitorizadas pelos indicadores definidos nos planos de atividades 
anuais das suas unidades orgânicas e nos processos de avaliação de desempenho dos docentes. As atividades 
científicas desenvolvidas no âmbito dos centros de investigação em que os docentes se encontram integrados estão 
sujeitas a avaliações periódicas por parte da instituição financiadora (FCT), bem como a visitas regulares dos 
conselheiros, das quais resultam a apreciação crítica da atividade científica desenvolvida pelos investigadores e 
recomendações para melhoria. Alguns centros implementam também mecanismos de estímulo à produtividade (pela 
submissão de projetos e artigos a revisão por experts), o que promove o aumento da qualidade da produção científica. 

7.2.6. Use of scientific, technological and artistic activities' monitoring for its improvement. 

IPS monitors scientific activities by indicators defined in the annual activity plans of its units and in the assessment of 
academic staff performance procedures. Complementary, scientific activities developed within the research units where 
teaching staff members are integrated are subject to periodic monitoring, such as assessment by the funding institution 
(FCT), and the regular visits of the advisor board, resulting in critical feedback of the scientific activity developed and 
recommendations for improvement. Some centers also implement incentive mechanisms for productivity (submission of 
projects and papers for peer-review), which promote increasing quality of scientific production.

7.3. Outros Resultados 

Perguntas 7.3.1 a 7.3.3 

7.3.1. Actividades de desenvolvimento tecnológico e artístico, prestação de serviços à comunidade e formação avançada na

(s) área(s) científica(s) fundamental(ais) do ciclo de estudos. 

Têm-se desenvolvido um conjunto de atividades de prestação de serviços à comunidade, destinadas a estudantes de 
Terapia da Fala e de outros ciclos de estudos, terapeutas da fala, outros profissionais de saúde, educação e afins, e à 
população em geral, como: conferências temáticas no âmbito das comemorações anuais do Dia Europeu da Terapia da 
Fala, Ciclo de Encontros em Terapia da Fala e Educação, Aulas Abertas, workshops, rastreios de voz e linguagem, ações 
de prevenção e educação para a saúde, e intervenção junto da comunidade, através da Clínica da Fala e de projetos 
comunitários. Algumas destas atividades desenvolvem-se em conjunto com os dois cursos de mestrado do 
departamento - (Re)Habilitação Vocal e Desenvolvimento e Perturbações da Linguagem na Criança, em parceria com a 
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa (FCSH-UNL) – cujas atividades e resultados 
alimentam a prática dos docentes e a sua atualização científica e técnica.

7.3.1. Activities of technological and artistic development, consultancy and advanced training in the main scientific area(s) 

of the study programme. 

The programme have been developing a set of consultancy, training and community activities, targeting Speech Therapy 
and other programmes students, speech therapists, other health, education and related professionals, as well as the 
general public, such as: thematic conferences under the annual celebrations of the European Day of Speech Therapy, 
several Meetings in Speech Therapy and Education, open classes, workshops, voice and language screenings, 
prevention and health education actions, and community interventions, at Clínica da Fala and community projects. Some 
of these activities are developed in collaboration with the two master programmes of the department degree – Vocal (Re)
Habilitation, and Language Development and Impairment in Children, in association with Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas da Universidade Nova de Lisboa (FCSH- UNL) - whose activities and results feed the practice of teaching staff 
and their scientific and technical development.

7.3.2. Contributo real dessas atividades para o desenvolvimento nacional, regional e local, a cultura científica, e a ação 

cultural, desportiva e artística. 

Os resultados das atividades de prestação de serviços à comunidade e formação desenvolvidas têm contribuído para o 
aumento do conhecimento e visibilidade da área da Terapia da Fala e para a melhoria da prática clínica e da prestação de 
cuidados de saúde. Também na dimensão de intervenção comunitária, diversos projetos desenvolvidos por estudantes e 
docentes do curso, em parceria com outras licenciaturas e instituições na comunidade, como a rede EnvelheSeres, e os 
projetos FitFun (para cuidadores de doentes com AVC) e VAIPE.ESS (desenvolvido com jovens em risco do ensino 
básico e secundário), ou a formação de controladores de tráfego aéreo, têm contribuído para a melhoria das práticas 
tanto de terapeutas da fala como de outros profissionais, com repercussão no bem-estar das populações. 

7.3.2. Real contribution for national, regional and local development, scientific culture, and cultural, sports and artistic 

activities. 

The results of consultancy, training and community activities have contributed to increasing the knowledge and visibility 
of Speech Therapy and to improve clinical practice and the provision of health care. In the dimension of community 
interventions and consultancy, several projects developed by students and teaching staff, in partnership with other 
programmes and institutions in the community, such as EnvelheSeres network, FitFun (for caregivers of stroke patients) 
and VAIPE.ESS (for at-risk youngsters in schools), or the training of air traffic controllers, have contributed to improving 
practices of both speech therapists and other professionals in several areas, with a strong impact in the wellbeing of 
populations.

7.3.3. Adequação do conteúdo das informações divulgadas ao exterior sobre a instituição, o ciclo de estudos e o ensino 

ministrado. 

As informações são divulgadas ao exterior através de diferentes meios, sendo o principal o Portal do IPS e da ESS-IPS, 
que congrega informação sobre a instituição (a sua organização e recursos), os docentes, o plano curricular do ciclo de 
estudos e as fichas de unidade curricular, sendo esta informação percepcionada como insuficiente e pouco apelativa na 
análise SWOT (ponto 14 da Organização Interna). O GI.COM-IPS (Gabinete de Imagem e Comunicação do Instituto 
Politécnico de Setúbal) é a estrutura central responsável pela imagem e comunicação do IPS, que promove e 
operacionaliza, em conjunto com a unidade orgânica e, quando necessário, com o curso, os conteúdos a difundir e os 
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meios de divulgação, nomeadamente com a produção de materiais de divulgação próprios, notas de imprensa, 
publicação em meios específicos (Guia do Estudante) e promoção de reuniões de proximidade com estudantes do 
ensino secundário – ações consideradas, também na análise SWOT, insuficientes e pouco eficazes.

7.3.3. Suitability of the information made available about the institution, the study programme and the education given to 

students. 

The information is released through various means, the main one being the IPS and ESS-IPS webpages, which gathers 
information about the institution (its organization and resources), teaching staff, the study programme (curriculum and 
curriculum units), which is perceived as insufficient and unappealing information in the SWOT analysis (14 of the Internal 
Organization). GI.COM-IPS is IPS central unit responsible for image and communication of the institution, which 
promotes and define the contents to spread and the broadcast media together with ESS-IPS and, when needed, with the 
programme, particularly with the production of own communication materials, press releases, publication in target media 
(such as students’ guides), and the promotion of proximity meetings with high school students - actions also mentioned 
in the SWOT analysis as not sufficient and ineffective.

7.3.4. Nível de internacionalização

7.3.4. Nível de internacionalização / Internationalisation level

%

Percentagem de alunos estrangeiros matriculados na instituição / Percentage of foreign students 0

Percentagem de alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Percentage of students in international mobility programs (in) 0.8

Percentagem de alunos em programas internacionais de mobilidade (out) / Percentage of students in international mobility programs (out) 10.7

Percentagem de docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Percentage of foreign teaching staff (in) 0

Mobilidade de docentes na área científica do ciclo de estudos (out) / Percentage of teaching staff in mobility (out) 25

8. Análise SWOT do ciclo de estudos

8.1 Análise SWOT global do ciclo de estudos 

8.1.1. Pontos fortes 

Os pontos fortes do ciclo de estudos identificados pelos estudantes, docentes e educadores clínicos são os seguintes:

ESTRUTURA DO CURSO
• Currículo organizado por princípios de formação ativa em que os estudantes gerem o seu processo de formação 
através de competências teóricas, clínicas e relacionais que contribuem para o seu desenvolvimento pessoal e 
profissional; 
• Organização do curso em módulos;
• UC de Educação para a Prática e Metodologias de Investigação ao longo do curso com forte envolvimento dos 
estudantes em projetos comunitários e de investigação.

METODOLOGIAS DE ENSINO/APRENDIZAGEM
• Metodologias de ensino aprendizagem diversificadas nas diferentes UC do curso;
• Ensino baseado em casos clínicos, resolução de problemas, prática simulada, orientação tutorial e incentivo à 
inovação e ao uso de novas tecnologias consideradas como promotoras de autonomia, proatividade, trabalho de grupo, 
raciocínio crítico e clínico.
• Tipologias de avaliação diversificadas para avaliação de componentes teóricas, práticas e atitudinais, considerando 
processos, produtos e demonstração de competências em prática simulada;
• Feedback e avaliações em diferentes momentos que permitem ao estudante a monitorização do seu processo de 
aprendizagem.

AMBIENTE DE ENSINO/APRENDIZAGEM
• Ambiente relacional caracterizado por uma relação de proximidade estudante-docente, considerado como um 
facilitador de aprendizagens e minimizador de insucesso e abandono escolar;
• Implementação de um programa de acompanhamento individual aos estudantes;
• Incentivo à entreajuda entre os pares;
• Resposta às necessidades dos estudantes e valorização das suas sugestões para a promoção do melhor 
funcionamento do currículo.

RECURSOS HUMANOS
• Corpo docente com qualidade pedagógica e atualização científica com elevado número de doutorandos;
• Docentes com especialização profissional com prática clínica atual em variadas áreas de intervenção que 
proporcionam um ensino qualificado e diversificado;
• Qualidade e disponibilidade dos recursos humanos não docentes como os serviços académicos e sociais, a biblioteca 
e os serviços de informática.

RECURSOS MATERIAIS
• Recursos materiais de qualidade, ao nível do acervo bibliográfico, software, modelos anatómicos e consumíveis 
disponíveis para suporte da aprendizagem; 
• Infraestruturas acessíveis para uso dos estudantes;
• Existência de laboratórios e da Clínica da Fala, tecnologicamente equipados para o desenvolvimento de atividades de 
investigação e pedagógicas.
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PARCERIAS E MOBILIDADES
• Elevado número de protocolos com outras instituições nacionais e internacionais;
• Implementação de diversos projetos comunitários;
• Organização de programas internacionais que estimulam a partilha de experiências e saberes bem como uma forte 
relação com a envolvente e com a comunidade.

8.1.1. Strengths 

Strenghts of the programme, according to the opinions of students, teachers and clinical educators, are the following:

PROGRAMME STRUCTURE
• Curriculum organized by principles of active training in which students manage their training process through 
theoretical, clinical and relational skills that contribute to their personal and professional development;
• Organization of the course modules;
• UC Education to Practice and Methodologies of Investigation throughout the programme with strong student 
involvement in community projects and research.

TEACHING/LEARNING METHODOLOGIES
• Different teaching/learning methodologies depending on the types of curricular units;
• Case-based learning, problem solving, simulated practice, tutorial guidance and encouragement to innovation, and use 
of new technologies considered to promote autonomy, proactivity, group work, critical and clinical reasoning;
• Assessment to evaluate theoretical components, practices and attitudes, considering processes, products and 
demonstration of skills in simulated practice;
• Feedback and reviews at different times to allow students to monitor their learning process.

TEACHING/LEARNING ENVIRONMENT
• Relational environment characterized by a close student-teacher relationship, considered as a facilitator of learning and 
minimizing failure and school dropout;
• Implementation of an individual monitoring program to students;
• Encouraging mutual support among peers;
• Response to students’ needs and valuing their suggestions to promote better functioning of the curriculum.

HUMAN RESOURCES 
• Qualified academic staff, scientifically updated with high number of doctoral students;
• Teachers with professional expertise and current clinical practice in various areas of intervention that provide a 
qualified and diverse education;
• Quality and availability of human resources, such as non-teaching academic and social services, the library and 
information services.

MATERIAL RESOURCES 
• Quality of materialresources (bibliography, software, anatomical models and consumables available to support 
learning);
• Infrastructure accessible for use by students;
• Existence of laboratories and ESS Clinic, technologically equipped for the development of research and educational 
activities.

PARTNERSHIPS AND MOBILITY
• High number of national and international partnerships;
• Implementation of several community projects;
• Organization of international programs that encourage the sharing of experiences and knowledge as well as a strong 
relationship with the surrounding and the community.

8.1.2. Pontos fracos 

Os pontos fracos do ciclo de estudos identificados pelos estudantes, docentes e educadores clínicos são os seguintes:

I. PLANO DE ESTUDOS
1. Surgimento tardio no plano curricular de conteúdos teóricos de Ciências Biomédicas (no 2º e 3º anos), de Ciências da 
Fala e da Linguagem (2º semestre do 1º ano, 2º e 3º anos), e de metodologias de pesquisa e referenciação bibliográfica 
(Metodologias de Investigação I no 3º módulo do 1º ano);
2. Trabalho de Projeto – concentração do volume de horas de trabalho em apenas 8 semanas (4º módulo do 4º ano) e 
alguma restrição à proposta de novos temas de projeto; 
3. Educação para a Prática II e III, e IV e V (estágio) - difícil operacionalização da simultaneidade de estágios com outras 
UC no 3º ano; EP VI, VII e VIII (4º ano) - sobrestimação do volume de trabalho face aos objetivos de aprendizagem.
4. UC Intervenção em Terapia da Fala, Experiência e Técnicas, e Experiência e Reflexão – limitação da tipologia exclusiva 
de OT face às necessidades de ensino-aprendizagem, (com necessidade de inclusão de aulas teóricas e teórico-práticas;
5. UC Opção (I a VI) - limitação de alternativas oferecidas;

II. METODOLOGIAS DE ENSINO/APRENDIZAGEM
6. UC Intervenção em Terapia da Fala – condensação do volume de horas de trabalho de cada caso em 2 ou 3 semanas;

III. ORGANIZAÇÃO INTERNA
7. Reduzida promoção de interdisciplinaridade com outros cursos da ESS-IPS;
8. Baixo número de docentes com vínculo estável e a tempo integral, sobrecarregando de funções não letivas os que se 
encontram a tempo integral o que compromete a disponibilidade para investimento científico e pedagógico;
9. Pouca divulgação do curso da ESS junto de escolas secundárias e informação e descrição insuficiente e não apelativa 
do curso no site da ESS-IPS;

IV. RECURSOS HUMANOS
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10. Número reduzido de doutorados e professores especialistas;
11. Baixa produtividade de investigação;
12. Baixa proficiência em língua inglesa de alguns docentes.

V. RECURSOS MATERIAIS
13. Restrição dos recursos bibliográficos requisitáveis e sua organização na biblioteca;
14. Qualidade e (excessivo) tempo de espera no atendimento nos serviços académicos;
15. Horário de funcionamento da biblioteca, dos serviços académicos e do edifício da ESS-IPS;
16. Gestão de salas de aula.

8.1.2. Weaknesses 

Weaknesses of the programme, according to the opinions of students, teachers and clinical educators, are the following:

I. STUDY PROGRAMME
1. Late emergence in the study plan of Ciências Biomédicas (2nd and 3rd years), Ciências da Fala e da Linguagem (2nd 
semester of 1st year, 2nd and 3rd years), and research methods and bibliographic referencing (Metodologias de 
Investigação I, 3rd module of 1st year);
2. Trabalho de Projeto - concentration of work load in only 8 weeks (4th module of 4th year) and some restrictions on 
proposal of new project themes by students;
3. Educação para a Prática II and III, and IV and V (clinical placement) - hard operationalization of clinical placements 
cooccuring with other curricular units in 3rd year; EP VI, VII and VIII (4th year) - overestimation of work load with respect 
to the learning objectives;
4. UC Intervenção em Terapia da Fala, Experiência e Técnicas, and Experiência e Reflexão – limitation of OT typology 
with respect to teaching and learning needs (requiring T and TP classes);
5. UC Opção (I to VI) – limitation of alternatives offered;

II. Teaching/Learning Methodologies
6. UC Intervenção em Terapia da Fala – concentration of work load of each case in 2 or 3 weeks;

III. INTERNAL ORGANIZATION
7. Reduced promotion of interdisciplinary with other study programmes at ESS-IPS;
8. Low number of teaching staff members with stable contract and full time, overloading of administrative functions full 
time teachers compromising their availability for scientific and pedagogical investment;
9. Low advertising of the programme and the institution in secondary schools, as well as insufficient and not appealing 
information in the ESS-IPS webpage;

IV. HUMAN RESOURCES
10. Reduced number of doctors and specialists in the academic staff;
11. Low productivity of research results;
12. Low proficiency in English language of some teachers.

V. MATERIAL RESOURCES
13. Restrictions on the bibliographic resources that can be booked and their organization in the library;
14. Quality of service and (excessive) waiting time at Academic Division;
15. Opening hours of library, Academic Division and ESS-IPS building;
16. Classrooms management.

8.1.3. Oportunidades 

As oportunidades do ciclo de estudos identificadas pelos estudantes, docentes e educadores clínicos são as seguintes:

CRESCENTE RECONHECIMENTO SOCIAL 
• No meio profissional e académico (diplomados, outras instituições de ensino superior) sendo destacada a qualidade 
pedagógica do curso e da instituição;
• A nível internacional, por outras instituições que ministram cursos equivalentes, principalmente no que diz respeito à 
qualidade do ciclo de estudos. 

DESENVOLVIMENTO DA PROFISSÃO E CRESCIMENTO CIENTÍFICO E PROFISSIONAL
• Diversidade de saídas profissionais em mercados ainda não explorados com consequentes oportunidades de 
empregabilidade;
• Expansão geográfica (Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa) e profissional (novas áreas de atuação). 

ASPETOS POLÍTICOS, ECONÓMICOS, SOCIAIS, GEOGRÁFICOS E DEMOGRÁFICOS
• Recursos económicos, sociais e culturais da região promovem o desenvolvimento profissional, reforçando a 
oportunidade de aumentar o número de parcerias;
• Possibilidade de criar uma rede externa consolidada de parcerias ao nível nacional e internacional, nomeadamente no 
que se refere a ciclos de estudos conjuntos e investigação; 
• Promoção de mais relações com a comunidade e articulação com estabelecimentos de ensino secundário de forma a 
captar novos estudantes; 
• Taxa de desemprego de outras áreas profissionais que promove a procura do curso por candidatos ao ensino superior 
detentores de grau académico, sugerindo a possibilidade de um aumento de vagas para este contingente;
• Localização geográfica do curso, com acessibilidades adequadas e sem competitividade regional e distrital em 
instituições públicas;
• A natureza pública do IPS com reflexos positivos no custo financeiro do curso ;
• Diminuição do número de instituições privadas que ministram o curso;
• Contributo do ciclo de estudos para o desenvolvimento regional;
• Envelhecimento da população e imigração, que promovem a necessidade dos serviços de Terapia da Fala.
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8.1.3. Opportunities 

Opportunities of the programme, according to the opinions of students, teachers and clinical educators, are the 
following:

GROWING SOCIAL RECOGNITION
• In professional and academia (graduates, other higher education institutions), highlighting the pedagogical quality of 
the programme and the institution;
• Internationally, other institutions with similar programmes especially regarding the programme quality.

PROFESSION DEVELOPMENT AND SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL GROWTH
• Diversity of career opportunities in unexplored markets with consequent opportunities for employability;
• Geographic (Portuguese-speaking African countries) and professional (new areas) expansion.

POLITICAL, ECONOMIC, SOCIAL, GEOGRAPHIC AND DEMOGRAPHIC ASPECTS
• Economic, social and cultural resources in the region promote professional development, enhancing the opportunity to 
increase the number of partnerships;
• Ability to create a consolidated external network of partnerships at national and international levels, particularly with 
regard to study programmes in association and research;
• Promoting more community relations and liaison with secondary schools in order to attract new students;
• Unemployment rate of other professional areas promoting study programme demand by graduated candidates, 
suggesting the possibility of increasing vacancies for this group;
• Geographical location of the course, with appropriate accesses and without regional and district competitiveness in 
public institutions;
• The public nature of IPS with positive effects on the cost of studies;
• Decrease in the number of private institutions offering the programme;
• Programme’s contribution to regional development;
• Population ageing and immigration, promoting the needs for Speech Therapy services.

8.1.4. Constrangimentos 

Os constrangimentos do ciclo de estudos identificados pelos estudantes, docentes e educadores clínicos são os 
seguintes:

RECONHECIMENTO SOCIAL 
• Fraco reconhecimento da marca IPS na comunidade a nível nacional e regional;
• Falta de ampla divulgação da profissão na comunicação social;
• Diminuído conhecimento da profissão por parte da população em geral, da comunidade médica e estudantes de outros 
cursos;
• Desconhecimento da abrangência das áreas de competência da Terapia da Fala por parte dos candidatos ao ensino 
superior e da população em geral;

SITUAÇÃO SOCIOECONÓMICA E POLÍTICA 
• Situação socioeconómica do país e políticas atuais para o ensino superior, apoio à investigação e de inserção 
profissional (estágios profissionais para trabalhadores estudantes, empreendedorismo);
• Diminuição do apoio para a qualificação do pessoal docente, como dispensa de serviço letivo e financiamento de 
despesas de formação;
• Insuficiente financiamento das mobilidades de estudantes, que devem mobilizar recursos próprios para as concretizar.
• Diminuição do orçamento geral do estado no financiamento do IPS com impacto na organização interna a nível de 
recursos humanos e materiais;

ESPECIFICIDADES DA PROFISSÃO
• Inexistência de uma ordem que regulamente a profissão;
• Dificuldade de integração em mercados internacionais de trabalho devido às especificidades linguísticas da profissão;
• Escassez de ofertas formativas ao nível do doutoramento em Terapia da Fala que condicionam a qualificação 
académica dos profissionais e docentes.

COMPETITIVIDADE ACADÉMICA E PROFISSIONAL
• Cursos similares em instituições privadas geograficamente próximas;
• Profissionais com competências semelhantes às do terapeuta da fala.

8.1.4. Threats 

The threaths of the course identified by students, faculty and clinical educators are as follows:

SOCIAL RECOGNITION
• Non-recognition of IPS brand at national and regional levels;
• Lack of publishing of the profession in the media;
• Decreased knowledge of the profession, in particular, by the general public, the medical community and students from 
other programmes;
• Decreased knowledge on the domains of intervention by applicants to higher education and the general public;

SOCIO-ECONOMIC AND POLITICAL SITUATION
• National socio-economic situation and current policies for higher education, support for research and professional 
integration (work placements for student workers, entrepreneurship);
• Decreased support for the qualification of teaching staff, such as exemption from teaching service and financing of 
training costs;
• Reduced funding to support mobility of students, which have to mobilize their own resources when going out.
• Decrease of IPS funding by the government budget, impacting the internal organisation of human and material;
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SPECIFIC PROFESSION
• Lack of a professional institution (body) regulating the profession;
• Difficulty in integrating international labor markets due to language skills strongly needed for the practice;
• Lack of doctoral programmes in Speech Therapy which limit influence the academic qualification of professionals and 
teachers.

COMPETITIVENESS AND PROFESSIONAL EDUCATION
• Similar programmes in private institutions of geographically close;
• Overlaping of professional competences with other professions.

9. Proposta de ações de melhoria

9.1. Ações de melhoria do ciclo de estudos 

9.1.1. Ação de melhoria 

Ponto fraco identificado:
I. PLANO DE ESTUDOS
1. Surgimento tardio no plano curricular de conteúdos teóricos de Ciências Biomédicas (no 2º e 3º anos), de Ciências da 
Fala e da Linguagem (2º semestre do 1º ano, 2º e 3º anos), e de metodologias de pesquisa e referenciação bibliográfica 
(Metodologias de Investigação I no 3º módulo do 1º ano);

Ação de melhoria:

- Alterar o posicionamento das UC teóricas (Ciências Biomédicas e Ciências da Fala e da Linguagem) no plano de 
estudos de forma a promover melhor articulação com as UC Intervenção em Terapia da Fala (case-based learning) e 
Experiência e Técnicas (práticas).

- Subdividir a UC Metodologias de Investigação I (4 ECTS) em duas UC de 2 ECTS, ocorrendo a primeira delas no 1º 
módulo do curso para possibilitar o desenvolvimento de competências de pesquisa de informação e referenciação 
bibliográfica.

9.1.1. Improvement measure 

Weakness identified:
I. STUDY PLAN
1. Late emergence in the study plan of Ciências Biomédicas (2nd and 3rd years), Ciências da Fala e da Linguagem (2nd 
semester of 1st year, 2nd and 3rd years), and research methods and bibliographic referencing (Metodologias de 
Investigação I, 3rd module of 1st year);

Improvement measure:
- Change the position of theoretical UC (Ciências Biomédicas and Ciências da Fala e da Linguagem) in the study plan in 
order to promote better coordination with UC Intervenção em Terapia da Fala (case-based learning) and Experiência e 
Técnicas (practices).

- divide UC Metodologias de Investigação I (4 ECTS) into two UC 2 ECTS, the first one taking place on the 1st module of 
the programme to enable the development of skills of research methods and bibliographic referencing.

9.1.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 

Média
4 anos letivos - 1 ciclo curricular 

9.1.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline. 

Medium
4 academic years - 1 curricular cycle

9.1.3. Indicadores de implementação 

Aprovação pelos órgãos competentes
Alteração no Diário da República
Elaboração de nova distribuição de serviço letivo que a contemple

9.1.3. Implementation indicators 

Approval by the competent management units
Publication in Diário da República
Teaching service allocation

9.1. Ações de melhoria do ciclo de estudos 

9.1.1. Ação de melhoria 

Ponto fraco identificado:
I. PLANO DE ESTUDOS
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2. Trabalho de Projeto – condensação do volume de horas de trabalho em apenas 8 semanas (4º módulo do 4º ano) e 
alguma restrição à proposta de novos temas de projeto;

Ação de melhoria:

Subdividir a UC Trabalho de Projeto (10 ECTS num módulo letivo de 8 semanas) em 4 UC, uma em cada módulo do 4º 
ano. Os 10 ECTS serão distribuídos pelas 4 UC de Trabalho de Projeto (TP) da seguinte forma: TP I e II – 2 ECTS cada; TP 
III e IV – 3 ECTS cada. 

Na UC Trabalho de Projeto, os estudantes inscrevem-se nos projetos em curso das várias linhas de investigação da 
ESS-IPS relevantes para a área de formação, sendo na sua maioria lideradas por docentes do Departamento de Ciências 
da Fala e Linguagem. Esta estratégia permite rentabilizar os recursos e assegurar a manutenção de projetos 
comunitários e a produção científica e tecnológica, contribuindo para uma maior produtividade. Assim, a implementação 
de uma medida no sentido da liberalização da proposta de novos temas seria contraproducente.

9.1.1. Improvement measure 

Weakness identified:
I. STUDY PROGRAMME
2. Trabalho de Projeto - concentration of work load in only 8 weeks (4th module of 4th year) and some restrictions on 
proposal of new project themes by students;

Improvement measure:
- Divide UC Trabalho de Projeto (10 ECTS in 8 weeks module) into 4 UC, one in each module of the 4th year. The 10 ECTS 
will be distributed by 4 Project Working UC (TP) as follows: TP I and TP II - 2 ECTS each; TP III and TP IV - 3 ECTS each. 

At UC Project Work, students are part of the ongoing projects of the various lines of research relevant ESS-IPS for their 
future profession, being mostly led by teaching staff members of the Department of Speech and Language Sciences. 
This strategy allows monetize resources and ensure the maintenance of community projects and scientific and 
technological production, still not very high (see weaknesses highlighted in the SWOT analysis in this report). In this 
sense, the implementation of a measure towards the liberalization of students' proposals would be counterproductive.

9.1.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 

Média
4 anos letivos - 1 ciclo curricular 

9.1.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline. 

Medium
4 academic years - 1 curricular cycle 

9.1.3. Indicadores de implementação 

Aprovação pelos órgãos competentes
Alteração no Diário da República
Elaboração de nova distribuição de serviço letivo que a contemple 

9.1.3. Implementation indicators 

Approval by the competent management units
Publication in Diário da República
Teaching service allocation

9.1. Ações de melhoria do ciclo de estudos 

9.1.1. Ação de melhoria 

Ponto fraco identificado:
I. PLANO DE ESTUDOS
3. Educação para a Prática II e III, e IV e V (estágio) - difícil operacionalização da simultaneidade de estágios com outras 
UC no 3º ano; EP VI, VII e VIII (4º ano) - sobrestimação do volume de trabalho face aos objetivos de aprendizagem.

Ação de melhoria:

- Fundir as UC Educação para a Prática II e III, e IV e V (3º ano), passando a ter apenas duas UC de estágio no 3º ano, 
mantendo os objetivos de aprendizagem, conteúdos e volume de trabalho.

- Reorganizar o plano curricular do 3º ano, criando dois módulos exclusivamente dedicados a estágios e redistribuindo 
as restantes UC no plano de estudos. 

- Redimensionar as horas de estágio das Educação para a Prática VI, VII e VIII (4º ano) diminuindo o número de ECTS 
destas UC (de 8 ECTS para 7 ECTS cada).

O diferencial de ECTS resultante reverterá para a inclusão de um novo estágio no 1º ano, que proporcione aos 
estudantes um contacto mais precoce com as populações e instituições onde se prestam serviços de Terapia da Fala, 
permitindo melhor articulação com as UC Intervenção em Terapia da Fala.

9.1.1. Improvement measure 
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Weakness identified:
I. STUDY PROGRAMME
3. Educação para a Prática II and III, and IV and V (clinical placement) - hard operationalization of clinical placements co-
occurring with other curricular units in 3rd year; EP VI, VII and VIII (4th year) - overestimation of work load with respect to 
the learning outcomes;

Improvement measure:
- Merge EP II and III as well as EP IV and V (3rd year), resulting in only two clinical placement curricular units, maintaining 
learning outcomes, syllabus and workload.

- Reorganize the study plan of 3rd year, where EP arise along with other UC, creating two modules of clinical placements 
exclusively.

- Resize hours of clinical placements of EP VI, VII and VIII (4th year), by decreasing the number of ECTS (from 8 to 7 
ECTS each).
The remaining ECTS will permit the inclusion of a new EP in the 1st year, enabling students an earlier contact with 
institutions with Speech Therapy services and allowing a better articulation to UC Intervenção em Terapia da Fala.

9.1.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 

Média
4 anos letivos - 1 ciclo curricular

9.1.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline. 

Medium
4 academic years - 1 curricular cycle

9.1.3. Indicadores de implementação 

Aprovação pelos órgãos competentes
Alteração no Diário da República
Elaboração de nova distribuição de serviço letivo que a contemple

9.1.3. Implementation indicators 

Approval by the competent management units
Publication in Diário da República
Teaching service allocation

9.1. Ações de melhoria do ciclo de estudos 

9.1.1. Ação de melhoria 

Ponto fraco identificado:
I. PLANO DE ESTUDOS
4. UC Intervenção em Terapia da Fala, Experiência e Técnicas, e Experiência e Reflexão – limitação da tipologia exclusiva 
de OT face às necessidades de ensino-aprendizagem, com necessidade de inclusão de aulas teóricas e teórico-práticas

Ação de melhoria:

Modificar as tipologias destas UC para tipologias mistas (T+TP), mais consentâneas com as necessidades pedagógicas 
e da operacionalização do plano de estudos

9.1.1. Improvement measure 

Weakness identified:
I. STUDY PROGRAMME
4. UC Intervenção em Terapia da Fala, Experiência e Técnicas, and Experiência e Reflexão – limitation of OT typology 
with respect to teaching and learning needs (requiring T and TP classes);

Improvement measure:
- Change the UC typology (to mixte typologies (T+TP), more ajusted to pedagogical and operating needs of the study 
plan.

9.1.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 

Média
4 anos - 1 ciclo curricular 

9.1.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline. 

Medium
4 academic years - 1 curricular cycle

9.1.3. Indicadores de implementação 
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Aprovação pelos órgãos competentes
Alteração no Diário da República
Elaboração de nova distribuição de serviço letivo que a contemple 

9.1.3. Implementation indicators 

Approval by the competent management units
Publication in Diário da República
Teaching service allocation

9.1. Ações de melhoria do ciclo de estudos 

9.1.1. Ação de melhoria 

Ponto fraco identificado:
I. PLANO DE ESTUDOS
5. UC Opção (I a VI) - limitação de alternativas oferecidas

Ação de melhoria:
- Extinguir 5 das 6 UC de Opção, com atribuição dos ECTS das UC de Opção a novas UC com tipologia e conteúdos a 
definir.
A oferta de alternativas tem sido restrita por duas razões: (1) incompatibilidade de períodos de lecionação com a maioria 
dos cursos que funcionam em semestres, pelo que os estudantes não podem escolher UC de outros cursos do IPS; (2) 
impossibilidade de fazer dupla distribuição de serviço docente para uma mesma UC, por restrições financeiras.

9.1.1. Improvement measure 

Weakness identified:
I. STUDY PROGRAMME
5. UC Opção (I to VI) – limitation of alternatives offered;

Improvement measure:
- Extinguish 5 of 6 UC Option, allocating ECTS of Opção to new UC with typology and content to be defined.
Real options could not be offered due to: (1) incompatibility of calendar and schedule with other ESS-IPS programmes; 
and (2) restrictions on doubling 25 hours of service allocation, due to financial constraints.

9.1.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 

Média
4 anos letivos - 1 ciclo curricular

9.1.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline. 

Medium
4 academic years - 1 curricular cycle

9.1.3. Indicadores de implementação 

Aprovação pelos órgãos competentes
Alteração no Diário da República
Elaboração de nova distribuição de serviço letivo que a contemple

9.1.3. Implementation indicators 

Approval by the competent management units
Publication in Diário da República
Teaching service allocation

9.1. Ações de melhoria do ciclo de estudos 

9.1.1. Ação de melhoria 

Ponto fraco identificado:
II. METODOLOGIAS DE ENSINO/APRENDIZAGEM
6. UC Intervenção em Terapia da Fala – condensação do volume de horas de trabalho de cada caso em 2 ou 3 semanas;

Ação de melhoria:
- Modificar o modelo de lecionação atual destas UC: mantêm-se três casos por cada UC Intervenção em Terapia da Fala 
com lecionação em paralelo nas 8 semanas do módulo.

9.1.1. Improvement measure 

Weakness identified:
II. Teaching/Learning Methodologies
6. UC Intervenção em Terapia da Fala – concentration of work load of each case in 2 or 3 weeks;
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Improvement measure:
- Modify the teaching/learning methodoly: three cases are kept in each UC Intervenção em Terapia da Fala but they are 
taught in parallel in 8 weeks.

9.1.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 

Alta - 1 ano letivo (2015/16)

9.1.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline. 

High - 1 academic year (2015/16)

9.1.3. Indicadores de implementação 

Auscultação dos estudantes e docentes após o tempo de implementação definido

9.1.3. Implementation indicators 

Students and teaching staff consultation, after the defined implementation period

9.1. Ações de melhoria do ciclo de estudos 

9.1.1. Ação de melhoria 

Ponto fraco identificado:
III. ORGANIZAÇÃO INTERNA
7. Reduzida promoção de interdisciplinaridade com outros cursos da ESS-IPS;
8. Baixo número de docentes com vínculo estável e a tempo integral, sobrecarregando de funções não letivas os que se 
encontram a tempo integral o que compromete a disponibilidade para investimento científico e pedagógico;
9. Pouca divulgação do curso da ESS junto de escolas secundárias e informação e descrição insuficiente e não apelativa 
do curso no site da ESS-IPS;

Ação de melhoria: 
7 e 8 - Participação das situações identificadas aos órgãos de gestão competentes, apresentação de sugestões quando 
possível.
9 - Sugestão, em sede própria, de melhoria das sinergias entre os serviços responsáveis pela comunicação e imagem e 
o curso de Licenciatura em Terapia da Fala.

9.1.1. Improvement measure 

Weaknesses identified:
III. INTERNAL ORGANIZATION
7. Reduced promotion of interdisciplinary with other study programmes at ESS-IPS;
8. Low number of teaching staff members with stable contract and full time, overloading of administrative functions full 
time teachers compromising their availability for scientific and pedagogical investment;
9. Low advertising of the programme and the institution in secondary schools, as well as insufficient and not appealing 
information in the ESS-IPS webpage;

Improvement measure:
7 e 8 - Participation of the situations identified to responsible managements units, giving suggestions whenever 
possible.
9 - Suggestion, at responsible management units, to improve synergies between the communication unit and the 
programme.

9.1.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 

7 e 8 - Baixa. Não é possível prever tempo de implementação.

9 - Alta. Não é possível prever tempo de implementação.

9.1.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline. 

7 e 8 Low. Implementation timeline not predictable.

9 - High. Implementation timeline not predictable.

9.1.3. Indicadores de implementação 

Não aplicável.

9.1.3. Implementation indicators 

Not applicable

9.1. Ações de melhoria do ciclo de estudos 

9.1.1. Ação de melhoria 

Pontos fracos identificados:
IV. RECURSOS HUMANOS
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10. Número reduzido de doutorados e professores especialistas;
11. Baixa produtividade de investigação;
12. Baixa proficiência em língua inglesa de alguns docentes.

Ações de melhoria:
10 e 11 - A equipa docente do Departamento de Ciências da Comunicação e Linguagem tem presentemente seis 
elementos a frequentar programas doutorais (na maioria já a desenvolver investigação para a dissertação de 
doutoramento), pelo que nos próximos 2 a 3 anos se prevê uma equipa docente mais qualificada, se estes docentes 
mantiverem o vínculo; consequentemente, a sua produtividade científica aumentará.
12 - Proposta à Diretora da ESS-IPS de organização de módulos de formação em língua inglesa, aproveitando recursos 
docentes internos ao IPS.

9.1.1. Improvement measure 

Weaknesses identified:
IV. HUMAN RESOURCES
10. Reduced number of doctors and specialists in the academic staff;
11. Low productivity of research results;
12. Low proficiency in English language of some teachers.

Improvement measures:
10 and 11 – Six teaching staff members of the Department of Communication and Language are enrolled in PhD 
programs (mostly with ongoing thesis) and are expected to finish their studies in 2 or 3 years; in consequence, their 
productivity of research results will increase.
12 - Proposal to the Director of ESS-IPS to promote training modules in English, using internal resources (teachers of 
IPS). 

9.1.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 

Média

9.1.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline. 

Medium

9.1.3. Indicadores de implementação 

Aumento da produção científica nos próximos 3 anos.

9.1.3. Implementation indicators 

Increased productivity of research results in the next 3 years

9.1. Ações de melhoria do ciclo de estudos 

9.1.1. Ação de melhoria 

Pontos fracos identificados:
V. RECURSOS MATERIAIS
13. Restrição dos recursos bibliográficos requisitáveis e sua organização na biblioteca;
14. Qualidade e (excessivo) tempo de espera no atendimento nos serviços académicos;
15. Horário de funcionamento da biblioteca, dos serviços académicos e do edifício da ESS-IPS;
16. Gestão de salas de aula.

Ação de melhoria:
- Informação à Diretora da ESS-IPS e à Diretora da Divisão Académica.

9.1.1. Improvement measure 

Weaknesses identifies:
V. MATERIAL RESOURCES
13. Restrictions on the bibliographic resources that can be booked and their organization in the library;
14. Quality of service and (excessive) waiting time at Academic Division;
15. Opening hours of library, Academic Division and ESS-IPS building;
16. Classrooms management.

Improvement measure:
Information to the Director of ESS-IPS and the coordinator of Academic Division.

9.1.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 

Média

9.1.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline. 

Medium

9.1.3. Indicadores de implementação 

Não aplicável
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9.1.3. Implementation indicators 

Not applicable

10. Proposta de reestruturação curricular (facultativo)

10.1. Alterações à estrutura curricular

10.1. Alterações à estrutura curricular 

10.1.1. Síntese das alterações pretendidas 

<sem resposta>

10.1.1. Synthesis of the intended changes 

<no answer>

10.1.2. Nova estrutura curricular pretendida (apenas os percursos em que são propostas alterações)

Mapa XI

10.1.2.1. Ciclo de Estudos:

Terapia da Fala

10.1.2.1. Study programme:

Speech Therapy

10.1.2.2. Grau:

Licenciado

10.1.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):

<sem resposta>

10.1.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):

<no answer>

10.1.2.4 Nova estrutura curricular pretendida / New intended curricular structure

Área Científica / Scientific Area Sigla / Acronym ECTS Obrigatórios / Mandatory ECTS ECTS Optativos / Optional ECTS*

(0 Items) 0 0

<sem resposta>

10.2. Novo plano de estudos

Mapa XII

10.2.1. Ciclo de Estudos:

Terapia da Fala

10.2.1. Study programme:

Speech Therapy

10.2.2. Grau:

Licenciado

10.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):

<sem resposta>

10.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):

<no answer>
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10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:

<sem resposta>

10.2.4. Curricular year/semester/trimester:

<no answer>

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan

Unidades Curriculares / 

Curricular Units

Área Científica / 

Scientific Area (1)

Duração / 

Duration (2)

Horas Trabalho / 

Working Hours (3)

Horas Contacto / 

Contact Hours (4)
ECTS

Observações / 

Observations (5)

(0 Items)

<sem resposta>

10.3. Fichas curriculares dos docentes

Mapa XIII

10.3.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

<sem resposta>

10.3.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):

<sem resposta>

10.3.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

<sem resposta>

10.3.4. Categoria:

<sem resposta>

10.3.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

<sem resposta>

10.3.6. Ficha curricular de docente:

<sem resposta>

10.4. Organização das Unidades Curriculares (apenas para as unidades curriculares novas)

Mapa XIV

10.4.1.1. Unidade curricular:

<sem resposta>

10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

<sem resposta>

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:

<sem resposta>

10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

<sem resposta>

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

<no answer>

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:

<sem resposta>

10.4.1.5. Syllabus:

<no answer>
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10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade 

curricular

<sem resposta>

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

<no answer>

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

<sem resposta>

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

<no answer>

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

<sem resposta>

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

<no answer>

10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

<sem resposta>
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