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I. Evolução do ciclo de estudos desde a avaliação anterior
1. Decisão de acreditação na avaliação anterior.
1.1. Referência do anterior processo de avaliação.
ACEF/1415/0420402
1.2. Decisão do Conselho de Administração.
Acreditar
1.3. Data da decisão.
2015-11-26

2. Síntese de medidas de melhoria do ciclo de estudos desde a avaliação anterior, designadamente na
sequência de condições fixadas pelo CA e de recomendações da CAE.
2. Síntese de medidas de melhoria do ciclo de estudos desde a avaliação anterior, designadamente na sequência de
condições fixadas pelo CA e de recomendações da CAE (Português e em Inglês, PDF, máx. 200kB).
2._Seccão 1_Ponto 2_Sintese de medidas de melhoria.pdf

3. Alterações relativas à estrutura curricular e/ou ao plano de estudos(alterações não incluídas no ponto
2).
3.1. A estrutura curricular foi alterada desde a submissão do guião na avaliação anterior?
Não
3.1.1. Em caso afirmativo, apresentar uma explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
Não aplicável
3.1.1. If the answer was yes, present an explanation and justification of those modifications.
Not applicable
3.2. O plano de estudos foi alterado desde a submissão do guião na avaliação anterior?
Não
3.2.1. Em caso afirmativo, apresentar uma explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
Não aplicável.
3.2.1. If the answer was yes, present an explanation and justification of those modifications.
Not applicable

4. Alterações relativas a instalações, parcerias e estruturas de apoio aos processos de ensino e
aprendizagem (alterações não incluídas no ponto 2)
4.1. Registaram-se alterações significativas quanto a instalações e equipamentos desde o anterior processo de avaliação?
Sim
4.1.1. Em caso afirmativo, apresentar uma breve explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
Foram realizadas alterações nas instalações/obras de requalificação: Biblioteca e refeitório; hall de entrada, do
Laboratório de Fisioterapia, espaços do Piso 1, parque de estacionamento e da rede de águas; pré-instalação de rede
de climatização.
Equipamentos: ar condicionado para todos os gabinetes de trabalho e salas de aula; Desfibrilhador (DAE); Plataforma
elevadora BETA; sistema de videoconferência Logitech CC3000e e rally plus; computadores portáteis para os
docentes a tempo integral; marquesas; esqueletos; microfones; gravador de voz; dinamómetro isocinético; medidor
de pressão lingual (IOPI); Softwares: netP@; ORACLE; ZOOM; TEAMS; análise de conteúdo MAXDA; Sistema de
acelerometria; kit de antropometria. Destaca-se que muitos destes equipamentos, também se destinam às atividades
de investigação.
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4.1.1. If the answer was yes, present a brief explanation and justification of those modifications.
Requalification changes were performed: Library, canteen, lobby, Physiotherapy lab, 1st floor facilities, car parking,
building water network; air conditioning network.
Equipment: air conditioning for all offices and classrooms; Defibrillator; BETA lift platform; video conferencing system
Logitech CC3000 and rally plus; portable computers for full-time lecturers; couches; skeletons; microphones; voice
recorder; isokinetic dynamometer; lingual pressure meter (IOPI); Softwares: netP@; ORACLE; ZOOM; TEAMS; MAXDA
content analysis; Accelerometry system; anthropometry kit.
It is noteworthy that many of these equipments are also used for research activities
4.2. Registaram-se alterações significativas quanto a parcerias nacionais e internacionais no âmbito do ciclo de estudos
desde o anterior processo de avaliação?
Sim
4.2.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
[2016-2019] participação no projeto Just CR: 573758-EPP-1-2016-1-JO-EPPKA2-CBHE-JP, em conjunto com os
departamentos de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional.
Estabelecimento de novos acordos bilaterais ERASMUS+ com a Universidade Thomas More – Campus Sanderus/
Antuerp, a Artevelde University College e a Haute École Léonard de Vinci- Institute Libre Marie Haps/ Bruxelas.
Parceria com Michael and Tami Lang Stuttering Institute - Moody College of Communication/Texas University at
Austin.
[09/2015 a 12/2020] novos protocolos, e.g., ANDITEC - Tecnologias de reabilitação; APELA - Associação Portuguesa
Esclerose Lateral Amiotrófica; APTF - Associação Portuguesa de Terapeutas da Fala; Associação Estudantes Nova
Medical School (Hospital Bonecada); ARS Algarve; Associação Portuguesa de Gagos; CNS - Campus Neurológico
Sénior; ENSP - Escola Nacional Saúde Pública; FMH - Faculdade Motricidade Humana; Nova FCSH; Pais-em-Rede;
SPTF - Sociedade Portuguesa de Terapia da Fala.
4.2.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
[2016-2019] participation in the Just CR project: 573758-EPP-1-2016-1-JO-EPPKA2-CBHE-JP, with Physiotherapy and
Occupational Therapy departments.
Establishment of new ERASMUS + bilateral agreements with Thomas More University - Campus Sanderus/ Antuwerp,
Artevelde University College and Haute École Léonard de Vinci- Institute Libre Marie Haps / Brussels.
Project partnership with Michael and Tami Lang Stuttering Institute - Moody College of Communication / Texas
University at Austin.
[09/2015 to 12/2020] new protocols, e.g., ANDITEC - Rehabilitation technologies; APELA - Portuguese Association of
Amyotrophic Lateral Sclerosis; APTF - Portuguese Association of Speech and Language Therapists; Nova Medical
School Student Association (Hospital da Bonecada); ARS Algarve; Associação Portuguesa de Gagos; CNS – Campus
Neurológico Sénior; ENSP - National Public Health School; FMH - Faculdade Motricidade Humana; Nova FCSH; Pais
em Rede; SPTF - Portuguese Society of Speech and Language Therapy.
4.3. Registaram-se alterações significativas quanto a estruturas de apoio aos processos de ensino e aprendizagem desde
o anterior processo de avaliação?
Sim
4.3.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
Embora não se tenha registado aumento nas estruturas da ESSA, foram realizados investimentos na melhoria
contínua das instalações e equipamentos. Os materiais informáticos de suporte às atividades letivas (computadores
de secretárias e PC`s) têm sido atualizados. Foram instaladas novas infraestruturas tecnológicas (software e rede WIFI), permitindo a docentes e pessoal não docente responder com maior rapidez às operações em que estão
envolvidos. Agora a ESSAlcoitão conta com (i) 3 salas de aula equipadas com de sistema de videoconferência de
última geração, (ii) os estudantes e professores têm acesso a todas as funcionalidades do Office 365 educação e (iii)
licenciamento para a plataforma Zoom os quais em conjunto com a plataforma Moodle facilitam as atividades de
blended learning.
4.3.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
Although no main increase of ESSAlcoitão area, investments were made in the facilities and equipments. Computer
materials to support teaching activities (desktop computers and PCs) have been updated. New technological
infrastructures (software and WI-FI network) were installed, allowing lecturers and administrative staff with higher work
quality conditions. ESSAlcoitão has now (i) 3 classrooms equipped with the latest generation videoconferencing
system, (ii) access to all the features of Office 365 education by students and lecturers, and (iii) Zoom platform which
together with the Moodle platform, facilitate blended learning activities.
4.4. (Quando aplicável) registaram-se alterações significativas quanto a locais de estágio e/ou formação em serviço,
protocolos com as respetivas entidades e garantia de acompanhamento efetivo dos estudantes durante o estágio desde o
anterior processo de avaliação?
Não
4.4.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
Não aplicável.
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4.4.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
Not applicable.

1. Caracterização do ciclo de estudos.
1.1 Instituição de ensino superior.
Escola Superior De Saúde Do Alcoitão
1.1.a. Outras Instituições de ensino superior.
1.2. Unidade orgânica (faculdade, escola, instituto, etc.):
Escola Superior De Saúde Do Alcoitão
1.2.a. Outra(s) unidade(s) orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.) (proposta em associação):
1.3. Ciclo de estudos.
Terapia da Fala
1.3. Study programme.
Speech and Language Therapy
1.4. Grau.
Licenciado
1.5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (PDF, máx. 500kB).
1.5._diario_republica_licenciatura_tfala.pdf
1.6. Área científica predominante do ciclo de estudos.
Terapia da Fala e da Linguagem
1.6. Main scientific area of the study programme.
Speech and Language Therapy
1.7.1. Classificação CNAEF – primeira área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF-3
dígitos):
726
1.7.2. Classificação CNAEF – segunda área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF-3
dígitos), se aplicável:
NA
1.7.3. Classificação CNAEF – terceira área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF-3
dígitos), se aplicável:
NA
1.8. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau.
240
1.9. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 DL n.º 74/2006, de 24 de março, com a redação do DL n.º 63/2016 de 13 de
setembro):
Oito semestres
1.9. Duration of the study programme (article 3, DL no. 74/2006, March 24th, as written in the DL no. 63/2016, of September
13th):
Eight semesters
1.10. Número máximo de admissões.
36
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=45ac293a-6886-1b3e-3ebc-5ff6e777e23c&formId=c9bc1667-1b00-d2cc-68d9…

3/135

04/03/2021

ACEF/2021/0420402 — Guião para a auto-avaliação

1.10.1. Número máximo de admissões pretendido (se diferente do número anterior) e respetiva justificação.
NA
1.10.1. Intended maximum enrolment (if different from last year) and respective justification.
NA
1.11. Condições específicas de ingresso.
O ingresso por (i) Concurso Institucional ou (ii) Outros concursos
(i) Concurso Institucional - Cumprimento cumulativo de (a) Ser titular de um curso de ensino secundário ou de
habilitação legalmente equivalente; (b) Ter realizado as provas de ingresso exigidas pela ESSAlcoitão, com
classificação ≥ à mínima fixada; (c) Satisfazer pré-requisitos exigidos para o curso.
(ii) Outros concursos
- Estudantes maiores de 23 anos (Regulamentos nº 839 e 840/2016, de 25/08).
- Titulares de um curso superior (Regulamento nº 840/2016, de 25/08).
- Estudantes internacionais (Regulamento nº 837/2016, de 25/08).
- Titulares dos cursos de dupla certificação do ensino secundário e cursos artísticos especializados mediante
condições regulamentares (http://www.essa.pt/portal/wpcontent/uploads/2020/09/Regulamento_concurso_profissionais.pdf). Aguarda publicação em DR.
- Mudança de par instituição/curso ou Reingresso (Regulamento nº 838/2016, de 25/08).
1.11. Specific entry requirements.
Access requirements for the graduation course in Speech Therapy:
i) General regime: The applicant must fulfil the following conditions: a) Have successfully completed a high school
course or a legally equivalent qualification; b) Obtain the classification defined by ESSAlcoitão on the mandatory
national examinations; c) Fulfil the prerequisites for the course.
ii) Other regimes:
– Applicants over 23 years old (Regulations no 839 and 840/2019, August 25th);
– Holders of other higher education courses (Regulation no 840/2019, August 25th);
– International students (Regulation no 837/2016, August 25th);
– Holders of professional courses (http://www.essa.pt/portal/wpcontent/uploads/2020/09/Regulamento_concurso_profissionais.pdf – awaits publication in the Portuguese Official
Journal);
– Change of Institution/Course Pair or Re-entry (Regulation no 838/2016, August 25th).
1.12. Regime de funcionamento.
Diurno
1.12.1. Se outro, especifique:
NA
1.12.1. If other, specify:
NA
1.13. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
ESSAlcoitão sita na Rua Conde Barão, 2649-506 Alcabideche-Estoril e outras instalações da SCML.
Para além das instalações da ESSAlcoitão, atividades letivas podem também ocorrer noutros espaços da SCML, como
no Centro de Medicina de Reabilitação do Alcoitão (CMRA) no qual existe auditório, salas de aulas, laboratórios,
piscina e biblioteca.
De forma, a possibilitar acesso a casos práticos reais, a unidade curricular de Otorrinolaringologia é lecionada no
Hospital CUF-Tejo.
ESSAlcoitão located in Rua Conde Barão, 2649-506 Alcabideche-Estoril and other facilities of the SCML.
In addition to ESSAlcoitão facilities, lecturing activities can also take place in other facilities of SCML, namely at CMRA
where there is an auditorium, lecturing rooms, laboratories, a swimming pool and a library.
In order to provide access to real practical cases, the Otorhinolaryngology course unit is taught at the CUF-Tejo
Hospital.
1.14. Regulamento de creditação de formação académica e de experiência profissional, publicado em Diário da República
(PDF, máx. 500kB).
1.14._Regulamento_Comissão_Creditação_versão_publicada.pdf
1.15. Observações.
NA
1.15. Observations.
NA

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=45ac293a-6886-1b3e-3ebc-5ff6e777e23c&formId=c9bc1667-1b00-d2cc-68d9…

4/135

04/03/2021

ACEF/2021/0420402 — Guião para a auto-avaliação

2. Estrutura Curricular. Aprendizagem e ensino centrados no estudante.
2.1. Percursos alternativos, como ramos, variantes, áreas de especialização de mestrado ou
especialidades de doutoramento, em que o ciclo de estudos se estrutura (se aplicável)
2.1. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras formas de organização em que o ciclo de estudos se estrutura (se
aplicável) / Branches, options, profiles, major/minor, or other forms of organisation compatible with the structure of the
study programme (if applicable)
Opções/Ramos/... (se aplicável):
Não aplicável

Options/Branches/... (if applicable):
Not applicable

2.2. Estrutura curricular (a repetir para cada um dos percursos alternativos)
2.2. Estrutura Curricular - Não aplicável
2.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor, ou outra (se aplicável).
Não aplicável
2.2.1. Branches, options, profiles, major/minor, or other (if applicable)
Not applicable

2.2.2. Áreas científicas e créditos necessários à obtenção do grau / Scientific areas and credits that must be obtained
before a degree is awarded
Área Científica / Scientific Area
Terapia da Fala e da Linguagem / Speech and
Language Therapy
Ciências da Linguagem / Language Sciencies
Ciências Sociais e do Comportamento / Social
and Behavioral Sciencies
Ciências Biomédicas / Biomedical Sciencies
Metodologia da Investigação / Research
Methology
Organização e Gestão / Management
(6 Items)

Sigla /
ECTS Obrigatórios /
Acronym Mandatory ECTS

ECTS Mínimos Optativos /
Minimum Optional ECTS*

TFL / SLT 156.5

0

CL / LS
CSC /
SBS
CB / BS

26

0

21.5

0

20

0

MI / RM

13.5

0

OM / M

2.5
240

0
0

Observações /
Observations

2.3. Metodologias de ensino e aprendizagem centradas no estudante.
2.3.1. Formas de garantia de que as metodologias de ensino e aprendizagem são adequadas aos objetivos de
aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) a desenvolver pelos estudantes, favorecendo o seu papel ativo
na criação do processo de aprendizagem.
As atividades pedagógicas são realizadas em tipologias teórica, teórico – prática, prática – laboratorial, orientação
tutorial, estágio e/ou seminário, para diversificação da aprendizagem e valorização da pesquisa de informação. No
curso a aquisição de competências e conteúdos é, genericamente, a seguinte:
1º ano - sistema e promoção da saúde, contextualização profissional, desenvolvimento de competências de
comunicação em contexto de saúde, funcionamento humano normal;
2º ano - condições incapacitantes e sequelas funcionais e desvantagens;
3º ano - condições incapacitantes, sequelas funcionais em condições específicas, desvantagens, modelos de
intervenção em contexto real;
4º ano - investigação e aprofundamento do processo de raciocínio clínico, com casuística de maior grau de gravidade
funcional, em contexto real.
O paradigma da “prática baseada na evidência” está incorporado no curso e é um elemento preponderante na ligação
entre a prática profissional e a investigação.
2.3.1. Means of ensuring that the learning and teaching methodologies are coherent with the learning outcomes
(knowledge, skills and competences) to be achieved by students, favouring their active role in the creation of the learning
process.
The pedagogical activities are carried out in theoretical, theoretical-practical, practical-laboratorial typologies, tutorial
guidance, internship and/or seminar, for diversification of learning and valorization of information research. During the
course the acquisition of competences and contents is, in general, the following
1st year - health system and promotion, professional context, development of communication skills in health context,
normal human functioning;
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2nd year - disabling conditions and functional sequels and disadvantages;
3rd year - disabling conditions, functional sequels in specific conditions, disadvantages, intervention models in real
context;
4th year - investigation and deepening of the process of clinical reasoning, with cases of a higher degree of functional
gravity, in a real context.
The paradigm of "evidence-based practice" is incorporated into the course and is a preponderant element in the
connection between professional practice and research.
2.3.2. Forma de verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao estimado em
ECTS.
Cada ano curricular tem 60 ECTS, 30 por semestre. Cada ECTS do curso corresponde a 28 horas de trabalho total do
estudante, nas quais se integram o número de horas de trabalho do estudante (orientado e acompanhado pelo(s)
docente(s) intervenientes nas UC) e as horas de contacto com o(s) docente(s). O ciclo de estudos contempla 6720
horas de trabalho total, distribuídas por 2884 horas de contacto (945 horas são de estágio, distribuídas de forma
crescente durante o curso) e 3836 de trabalho autónomo.
Na maioria das UC, a média aritmética das horas de contacto é de 11 horas. Nas UC de prática clínica o número de
horas de contacto é superior, como sucede nas UC «Estágio I» (14 horas), «Estágio II» e «Estágio III» (23 horas), e
Estágio IV (18 horas).
2.3.2. Means of verifying that the required average student workload corresponds to the estimated in ECTS.
Each curricular year has 60 ECTS, 30 per semester. Each ECTS corresponds to 28 hours of total student work, which
includes the number of hours of student work (supervised by the lecturer(s) of the course) and the hours of contact
with the lecturer(s). The study cycle includes 6720 hours of total work, divided into 2884 contact hours (945 hours are
for practical training, increasingly distributed throughout the course) and 3836 hours of autonomous work.
In most of the CUs the arithmetic average of contact hours is 11 hours. In the clinical practice CUs the number of
contact hours is higher, as in the CU "Clinical Practice I" (14 hours), " Clinical Practice II " and " Clinical Practice III "
(23 hours), and "Clinical Practice IV" (18 hours).
2.3.3. Formas de garantia de que a avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objetivos de
aprendizagem.
A avaliação realiza-se por avaliação periódica, tendencialmente sumativa e realizada de modo teórico e/ou prático, de
acordo com as características da UC e das competências esperadas. Entende-se por avaliação teórica, a avaliação
realizada em contexto coletivo, recorrendo-se ao uso de testes e trabalhos escritos (desenvolvidos individualmente ou
em grupo) para avaliação do conhecimento no domínio cognitivo. Por avaliação prática, entende-se a avaliação
individual feita ao estudante no domínio cognitivo, realizada através de avaliações orais, execução de estratégias e/ou
manuseamento de materiais /instrumentos clínicos. O valor percentual da avaliação individual é tendencialmente
superior ao da avaliação em grupo (e.g. ≥ 60%) e em UC de 3º e 4º ano é sobretudo realizada individualmente.
2.3.3. Means of ensuring that the student assessment methodologies are aligned with the intended learning outcomes.
The evaluation is carried out through periodic assessment which tends to be summative and performed in a theoretical
and/or practical way, according to the characteristics of the CU and the type of competences expected. Theoretical
evaluation is understood as the assessment carried out in a collective context, using tests and written assignments
(developed individually or in groups) to assess knowledge in the cognitive domain. By practical evaluation, it is
understood the individual assessment made to the student in the cognitive domain, carried out through oral
evaluations, implementation of strategies and/or handling of clinical materials /instruments. The percentage value of
individual assessment tends to be higher than the group assessment (e.g. ≥ 60%) and in 3rd and 4th year CUs is
mostly done individually, particularly in the scientific area of SLT.

2.4. Observações
2.4 Observações.
O atual plano de estudos visa garantir o desenvolvimento hierarquizado das competências nos domínios (i) cognitivo,
(ii) afetivo e (iii) psicomotor necessárias a um estudante de Terapia da Fala, de acordo com o plano de estudos em
vigor desde 2012 e acreditado pela A3ES em 26/11/2015. Pretende-se elaborar a revisão destas competências
garantindo que a formação dos estudantes de terapia da fala da ESSAlcoitão é compatível e responde aos atuais
desafios do exercício profissional na área da saúde. Assim, e de acordo com a apresentação mais detalhada no ponto
9, considera-se importante clarificar os pressupostos da mudança que se propõem.
Procedeu-se à revisão e descrição clara dos objetivos das UCs que permanecem relativamente ao do plano de estudos
atual. Foi tida em linha de conta, a partir de uma análise rigorosa, a sequencialidade das UCs de modo a que o
currículo seja estável e permita atividades mais facilitadoras de possíveis mobilidades de estudantes e professores
que promovam a internacionalização, e.g. atividades no âmbito da rede ERASMUS. Procedeu-se também ao aumentou
do número de aulas de tipologia de seminário, propõe-se a introdução de trabalho de campo e coloca-se a hipótese de
algumas aulas teóricas permanecerem em modo E@D de forma a ir ao encontro do que é preconizado pela OECD.
Pretende-se um ensino mais inclusivo dinâmico e promotor do aumento e promoção da autonomia e responsabilidade
dos estudantes.
A razão pela qual se definiram UC que existem ao longo de 3 e de 4 anos prende-se com estabilidade que prevê
suportar duas dimensões basilares: ser terapeuta – nomeadamente profissional de saúde – Fundamentos I, II, III e IV e
domínio da ciência em modo crescendo Métodos de pesquisa I, II, III e Investigação aplicada a terapia da fala. Propõese retomar o trabalho de monografia no sentido de gerar saber pela investigação.
A fundamentação para incluir novos conteúdos como “comunicação profissional” na UC de Fundamentos IV prendehttps://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=45ac293a-6886-1b3e-3ebc-5ff6e777e23c&formId=c9bc1667-1b00-d2cc-68d9…
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se com o facto do TF no séc. XXI não apoiar apenas pessoas com perturbações/alterações da comunicação.
Perspetiva-se que o próprio tenha competências de comunicação profissional e as demonstre ao longo da sua
formação (e.g. apresentação de trabalhos ao longo do curso que culminam com a apresentação do trabalho de
monografia).
O incluir de novos conteúdos de ciências biomédicas, i.e. farmacologia, provém do facto que a evolução da ciência em
terapia da fala já não se prende apenas com estruturas biológicas. O futuro TF deve ter conhecimentos basilares
acerca do funcionamento global de fármacos e as suas interações. Há evidencia que o combinar de medicamentos e
intervenção em TF traz resultados, assim como há fármacos que podem ter como efeito secundário alterações da
comunicação e da deglutição.
Teria sido uma mais valia co-construir uma nova proposta de currículo em conjunto com os estudantes, no entanto a
situação pandémica inviabilizou tal ocorrência.
2.4 Observations.
This curricular structure aims to ensure the hierarchical development of the competencies in the areas (i) cognitive, (ii)
emotional and (iii) psychomotor needed for a student of Speech and Language Therapy, according to the study plan in
force since 2012 and accredited by A3ES on 26/11/2015. It is intended to develop the review of these competencies
ensuring that the training of Speech Therapy students in ESSAlcoitão is compatible and meets the current challenges
of professional practice in the health area. Thus, and according to the more detailed presentation in point 9, it is
considered important to clarify the assumptions of the proposed change.
The objectives of the remaining CUs were revised and clearly described in relation to the current study plan. It was
taken into account, from a rigorous analysis, the sequentially of the CUs so that the curriculum is stable and allows
more facilitating activities of possible mobility of students and lecturers that promote internationalization, e.g.
activities under the ERASMUS network. The number of seminar-type classes has also been increased, the introduction
of fieldwork is proposed and the hypothesis that some theoretical classes will remain in E@D mode in order to meet
what is recommended by the OECD. The aim is to have a more inclusive and dynamic education that promotes the
increase and promotion of student autonomy and responsibility.
The reason for defining CUs that exist throughout 3 and 4 years has to do with stability that foresees to support two
basic dimensions: being a therapist - namely health professional - Fundamentals I, II, III and IV and science domain in a
growing mode Research Methods I, II, III and Research applied to speech therapy. It is proposed to resume the
monograph work in order to generate knowledge through research.
The rationale for including new contents such as "professional communication" in the Fundamentals IV course has to
do with the fact that the SLT in the XXI century does not only support people with communication disorders/alterations.
It is expected that the students themselves have professional communication skills and demonstrate them throughout
their training (e.g. presentation of papers throughout the course culminating with the presentation of the monograph
work).
The inclusion of new contents from biomedical sciences, i.e. pharmacology, comes from the fact that the evolution of
science in SLT is no longer only concerned with biological structures. The future SLT should have basic knowledge
about the overall functioning of drugs and their interactions. There is evidence that the combination of drugs and
intervention in ST brings results, but there are also drugs that can have side effects on communication and
swallowing.
It would have been an added value to co-construct a new curriculum proposal together with the students, but the
pandemic situation made that impossible.

3. Pessoal Docente
3.1. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação do ciclo de estudos.
3.1. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação do ciclo de estudos.
Ana Margarida Nogueira Leitão Lima Grilo

3.3 Equipa docente do ciclo de estudos (preenchimento automático)
3.3. Equipa docente do ciclo de estudos / Study programme’s teaching staff
Nome / Name

Categoria /
Category

Grau /
Degree

Ana Margarida Nogueira
Leitão Lima Grilo

Professor Adjunto ou
Mestre
equivalente

Isabel Cristina Ramos
Peixoto Guimarães

Professor
Coordenador ou
equivalente

Maria Dulce Henriques
Tavares

Professor Adjunto ou
Mestre
equivalente

Luísa Fernanda Marques

Professor Adjunto ou Mestre

Doutor

Especialista /
Specialist
Título de
especialista
(DL 206/2009)
CTC da
Instituição
proponente
Título de
especialista
(DL 206/2009)
CTC da

Área científica / Scientific
Area

Regime de
tempo /
Employment
link

Informação/
Information

Ciências da fala

100

Ficha
submetida

Fonética experimental

100

Ficha
submetida

Psicologia do
desenvolvimento e educação 100
– área de multideficiência
Terapia da Fala - Área de
100

Ficha
submetida
Ficha
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Taveira Soares
Inês Tello Rato Milheiras
Rodrigues
Isabel Maria da Silva
Franco Desmet
Jaqueline Raquel dos
Santos Carmona
Ana Cláudia Saraiva
Ribeiro
Ana Gabriela Martins da
Silva Alves Rafael
Torrejano
Ana Rita Simões Cardoso
Valente
Bruno Alexandre dos
Santos Silva
Carolina Pires Maruta
Catarina Sofia Marceano
Ribeiro Luís
Cláudio Alexandre Ranhel
Marques Maroco
Cláudia Sofia Góis Ribeiro
Silva
Daniela Alexandra Flores
Capela Magalhães
Gonçalo Jorge Alves Nunes
Helena Isabel Vicentes dos
Santos
Inês Susana Pires Carreira
da Conceição
Joana Isabel Freire Lopes
Jorge Humberto Ferreira
Martins
José Manuel Borges
Fonseca
Maria Leonor Brito de
Arriaga Correia Guedes
Möller Miranda
Maria Castelo Rocha Caro
Caçador
Marisa da Costa Alves
Marta Filipa dos Santos
Gomes Pinto
Miguel Mata Pereira
Raquel Catarina Veiga Silva
Coelho
Susana Maria Capitão da
Silva Alves
Maria Teresa de Sá Paula
Soares Sameiro Torres
Marques
Silvia do Rosário Piteira
Natário de Lourenço
Joana Rita Ramalho Alves
Paulo Alexandre Faria Boto
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equivalente
Equiparado a
Professor Adjunto ou Doutor
equivalente
Professor Adjunto ou
Doutor
equivalente

Instituição
proponente
CTC da
Instituição
proponente

CTC da
Assistente convidado
Licenciado Instituição
ou equivalente
proponente
Professor Adjunto ou
Mestre
equivalente
CTC da
Professor Adjunto ou
Licenciado Instituição
equivalente
proponente
CTC da
Professor Adjunto ou
Mestre
Instituição
equivalente
proponente
Professor Adjunto ou
Mestre
equivalente
Professor
Coordenador ou
Doutor
equivalente
Professor Adjunto ou
Licenciado
equivalente
Professor Adjunto ou
Mestre
equivalente
Professor Adjunto ou
Mestre
equivalente
Professor Adjunto ou
Mestre
equivalente
Professor Adjunto ou
Mestre
equivalente
CTC da
Professor Adjunto ou
Mestre
Instituição
equivalente
proponente
Professor
Coordenador ou
Doutor
equivalente
CTC da
Professor Adjunto ou
Mestre
Instituição
equivalente
proponente
Professor
Coordenador ou
Doutor
equivalente
Professor
CTC da
Coordenador ou
Doutor
Instituição
equivalente
proponente
Professor
Coordenador ou
Doutor
equivalente
Professor
Coordenador ou
Doutor
equivalente
CTC da
Professor Adjunto ou
Mestre
Instituição
equivalente
proponente
Professor Adjunto ou
Licenciado
equivalente
Professor
Coordenador ou
Doutor
equivalente
Professor Adjunto ou
Licenciado
equivalente
Professor
Título de
Coordenador ou
Doutor
especialista
equivalente
(DL 206/2009)
CTC da
Professor Adjunto ou
Licenciado Instituição
equivalente
proponente
Professor Adjunto ou
Mestre
equivalente
Professor
Coordenador ou
Doutor
equivalente
Professor
Doutor
Coordenador ou

Patologia da Linguagem

submetida

Neurociências Cognitivas

100

Ficha
submetida

Ciências da Linguagem

100

Ficha
submetida

Terapia da fala

100

Ficha
submetida

Medicina

6.8

Ficha
submetida

Terapia da Fala

6.7

Ficha
submetida

Neurociências/

19.7

Ficha
submetida

Medicina

3.6

Ficha
submetida

Ciências Biomédicas

7.5

Ficha
submetida

Medicina

4.4

Saúde e segurança no
trabalho
Psicologia Social e das
Organizações

12.8
10.8

Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida

Medicina

4.2

Ciência Cognitiva

10.3

Terapia da Fala

6.1

Ficha
submetida

Genética

6.1

Ficha
submetida

Terapia da Fala – ramo de
Supervisão Clínica

4.2

Ficha
submetida

Voz, Linguagem e
Comunicação

1.9

Ficha
submetida

Ciências Biomédicas –
Neurociências

28.9

Ficha
submetida

Neurologia

2.4

Ficha
submetida

Medicina

9.2

Ficha
submetida

Ciências da Fala e da
Audição

12.2

Ficha
submetida

Terapia da Fala

5.8

Ficha
submetida

Sciences de l’Education et de
15
la Formation

Ficha
submetida

Medicina

3.3

Ficha
submetida

Multimédia em Educação

0.8

Ficha
submetida

Terapia da Fala

3.9

Ficha
submetida

Mestrado Integrado em
Medicina

10

Ficha
submetida

Saúde Pública

2.2

Ficha
submetida

Health policy and
management

2.2

Ficha
submetida
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equivalente
Professor
Coordenador ou
equivalente

Doutor

Saúde Pública

Ficha
submetida

1.1
902.1

<sem resposta>

3.4. Dados quantitativos relativos à equipa docente do ciclo de estudos.
3.4.1. Total de docentes do ciclo de estudos (nº e ETI)
3.4.1.1. Número total de docentes.
34
3.4.1.2. Número total de ETI.
8.9

3.4.2. Corpo docente próprio do ciclo de estudos
3.4.2. Corpo docente próprio – docentes do ciclo de estudos em tempo integral / Number of teaching staff with a full
time employment in the institution.*
Corpo docente próprio / Full time teaching staff

Nº de docentes /
Staff number

% em relação ao total de ETI / %
relative to the total FTE

Nº de docentes do ciclo de estudos em tempo integral na instituição / No. of
teaching staff with a full time link to the institution:

7

78.651685393258

3.4.3. Corpo docente do ciclo de estudos academicamente qualificado
3.4.3. Corpo docente academicamente qualificado – docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor / Academically
qualified teaching staff – staff holding a PhD
Corpo docente academicamente qualificado / Academically
qualified teaching staff
Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor (ETI) /
Teaching staff holding a PhD (FTE):

Nº de docentes (ETI) / Staff
number in FTE

% em relação ao total de ETI* / %
relative to the total FTE*

3.73

41.910112359551

3.4.4. Corpo docente do ciclo de estudos especializado
3.4.4. Corpo docente do ciclo de estudos especializado / Specialised teaching staff of the study programme
Corpo docente especializado / Specialized teaching staff

Nº de
docentes (ETI)
/ Staff number
in FTE

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor especializados nas áreas fundamentais do
ciclo de estudos (ETI) / Teaching staff holding a PhD and specialised in the fundamental areas of 2.37
the study programme
Especialistas, não doutorados, de reconhecida experiência e competência profissional nas áreas
fundamentais do ciclo de estudos (ETI) / Specialists not holding a PhD, with well recognised
4.53
experience and professional capacity in the fundamental areas of the study programme

% em relação ao
total de ETI* / %
relative to the total
FTE*
26.629213483146

8.9

50.898876404494

8.9

3.4.5. Estabilidade do corpo docente e dinâmica de formação
3.4.5. Estabilidade e dinâmica de formação do corpo docente / Stability and development dynamics of the teaching
staff
Estabilidade e dinâmica de formação / Stability and tranning dynamics

Nº de docentes
(ETI) / Staff
number in FTE

% em relação ao total de
ETI* / % relative to the
total FTE*
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Docentes do ciclo de estudos em tempo integral com uma ligação à instituição por um
5
período superior a três anos / Teaching staff of the study programme with a full time link to
the institution for over 3 years
Docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um
1
ano (ETI) / FTE number of teaching staff registered in PhD programmes for over one year

56.179775280899

8.9

11.23595505618

8.9

4. Pessoal Não Docente
4.1. Número e regime de dedicação do pessoal não docente afeto à lecionação do ciclo de estudos.
Total= 30 (28 com contrato individual de trabalho por tempo indeterminado; 1 com contrato em comissão de serviço; 1
com regime de contrato em funções públicas)
4.1. Number and employment regime of the non-academic staff allocated to the study programme in the present year.
Total=30 (28 with a labour contract of indefinite duration; 1 with service commission labour contract; 1 with a public
labour contract)
4.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos.
Total=30 (Doutor-1; Mestre-2; Licenciatura-10; Ensino secundário-10; Terceiro ciclo de ensino básico-5; Segundo ciclo
de ensino básico-1; Primeiro ciclo de ensino básico-1)
4.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme.
Total=30 (PhD degree-1; Master degree-2; Undergraduated degree-10; High school diploma-10; Third stage of
Elementary School- 5; Fist stage of Elementary school-1; Second stage of Elementary school-1)

5. Estudantes
5.1. Estudantes inscritos no ciclo de estudos no ano letivo em curso
5.1.1. Estudantes inscritos no ciclo de estudos no ano letivo em curso
5.1.1. Total de estudantes inscritos.
51

5.1.2. Caracterização por género
5.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender
Género / Gender
Masculino / Male
Feminino / Female

%
7.8
92.2

5.1.3. Estudantes inscritos por ano curricular.
5.1.3. Estudantes inscritos por ano curricular / Students enrolled in each curricular year
Ano Curricular / Curricular Year
1º ano curricular
2º ano curricular
3º ano curricular
4º ano curricular

Nº de estudantes / Number of students
15
18
8
10
51

5.2. Procura do ciclo de estudos.
5.2. Procura do ciclo de estudos / Study programme's demand
Penúltimo ano / One before

Último ano/ Last Ano corrente /
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N.º de vagas / No. of vacancies
N.º de candidatos / No. of candidates
N.º de colocados / No. of accepted candidates
N.º de inscritos 1º ano 1ª vez / No. of first time enrolled
Nota de candidatura do último colocado / Entrance mark of the
last accepted candidate
Nota média de entrada / Average entrance mark

the last year
36
39
8
8

year
36
40
15
13

Current year
36
46
20
15

111.3

115

116.8

122

130.4

135.7

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes
5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes.
Apesar de o número de candidatos não atingir o número de vagas disponíveis (i) regista-se um aumento da procura,
nos dois últimos anos letivos, (ii) os estudantes admitidos são sobretudo candidatos com primeira opção à
licenciatura em terapia da fala, (iii) os atuais estudantes são provenientes sobretudo da região da grande Lisboa,
embora se verifique maior variabilidade das regiões de proveniência e (iv) as vagas dos concursos especiais têm sido
maioritariamente preenchidas.
Alguns dos estudantes têm direito a bolsa atribuída pela SCML, mediante cumprimento dos critérios regulamentares,
no máximo de 10 bolsas.
5.3. Eventual additional information characterising the students.
Although the number of candidates did not reach the number of available places (i) there is an increase interest in the
last two academic years, (ii) admitted students are mainly candidates that selected Speech and Language therapy
program as their with first option, (iii ) the current students come mainly from Lisbon region, although there is greater
variability from provenience and (iv) the positions for special programs have been mostly filled.
Some of the students are entitled to a grant awarded by SCML, upon compliance with the regulatory criteria, up to a
maximum of 10 scholarships.

6. Resultados
6.1. Resultados Académicos
6.1.1. Eficiência formativa.
6.1.1. Eficiência formativa / Graduation efficiency
Antepenúltimo ano / Two before
the last year
N.º graduados / No. of graduates
10
N.º graduados em N anos / No. of graduates in N years* 9
N.º graduados em N+1 anos / No. of graduates in N+1
0
years
N.º graduados em N+2 anos / No. of graduates in N+2
1
years
N.º graduados em mais de N+2 anos / No. of graduates
0
in more than N+2 years

Penúltimo ano / One before
the last year
12
12

Último ano /
Last year
9
9

0

0

0

0

0

0

Pergunta 6.1.2. a 6.1.3.
6.1.2. Apresentar relação de teses defendidas nos três últimos anos, indicando, para cada uma, o título, o ano de
conclusão e o resultado final (exclusivamente para cursos de doutoramento).
NA
6.1.2. List of defended theses over the last three years, indicating the title, year of completion and the final result (only for
PhD programmes).
NA
6.1.3. Comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas do ciclo de estudos e respetivas unidades
curriculares.
A taxa de assiduidade é elevada, sendo a média ≥ 90%.
Tendencialmente, a taxa de aproveitamento no curso é elevada, com valores superiores a 90%, em qualquer das áreas
científicas. De acordo com os dados de 2019/2020, apenas em duas unidades curriculares (UC) se registou uma taxa
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de aproveitamento de abaixo de 100%. Esta situação é relativa a UCs da área científica de TFL e ambas do 3º ano
curricular, sendo esta é uma situação isolada.
A classificação média obtida pelos estudantes no conjunto das unidades curriculares é de 16 valores.
De acordo com a análise dos dados relativos à avaliação, pelos estudantes, da qualidade das unidades curriculares
realizada numa escala de tipo Likert, na qual “um” corresponde a ‘discorda completamente da afirmação’ e “sete” a
‘concorda completamente’, todas as áreas científicas do curso são avaliadas, em média acima de cinco (5), com
exceção de «Organização e gestão» com uma média de 4,4. A área científica com avaliação média mais elevada é
«Terapia da fala e da linguagem».
6.1.3. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study programme and the respective
curricular units.
The attendance rate is high, with the average being ≥ 90%.
The course pass rate tends to be high, with values above 90% in any of the scientific areas. According to the 2019/2020
data, only in two course units (CU) a pass rate of below 100% was recorded. This situation relates to CUs of the
scientific area of Speech and Language Therapy" and both of the 3rd curricular year, and this is an isolated situation.
The average mark obtained by the students in all the curricular units is 16 points.
According to the analysis of the data concerning the students' assessment of the quality of the course units on a
Likert-type scale in which "one" corresponds to "completely disagree with the statement" and "seven" to "completely
agree", all the scientific areas of the course are assessed, on average, above five (5), with the exception of
"Organization and Management" with an average of 4.4. The scientific area with the highest average assessment is
"Speech and Language Therapy".

6.1.4. Empregabilidade.
6.1.4.1. Dados sobre desemprego dos diplomados do ciclo de estudos (estatísticas da DGEEC ou estatísticas e estudos
próprios, com indicação do ano e fonte de informação).
Anualmente é atualizada informação ministerial por curso/instituição, relativa às taxas de desemprego registadas no
Instituto do Emprego e Formação Profissional -I EFP(http://infocursos.mec.pt)
Com base nestes dados estima-se a taxa de empregabilidade dos licenciados da ESSAlcoitão, que entre 2016 e 2019 é
elevada, sempre acima de 90%, verificando-se em 2018 uma estimativa de 100%.
Desde novembro/2018 é realizado inquérito on-line, aos recém-licenciados da ESSAlcoitão, até seis meses após
conclusão do respetivo curso, com os objetivos de caracterizar profissionalmente os diplomados e avaliar o seu grau
de satisfação com a instituição. Os resultados relativos ao tempo de procura de emprego dos diplomados são:
2017/18 - 86% estavam empregados e 29% começaram a trabalhar imediatamente após conclusão do curso - taxas de
resposta 78% em 11/2018.
2018/19 - 67% dos diplomados estavam empregados e 29% começaram a trabalhar após um mês da conclusão do
curso - taxas de resposta 50% em 12/2019
6.1.4.1. Data on the unemployment of study programme graduates (statistics from the Ministry or own statistics and
studies, indicating the year and the data source).
Annually, official information is updated by course/institution regarding the unemployment rates registered in the
Institute of Employment and Vocational Training (IEFP) in http://infocursos.mec.pt/.
Based on this data it is estimated the employability rate of graduates of ESSAlcoitão, between 2016 and 2019 is always
above 90%, and, in 2018, an estimate of 100%.
Since November/2018 an online survey is carried out to ESSAlcoitão graduates, up to six months after completion of
the respective course. This aims to professionally characterize the graduates and assess their degree of satisfaction
with the institution. The results regarding the graduates' job search time are:
2017/18 - 86% were employed and 29% started to work immediately after finishing the course - response rates 78% in
11/2018.
2018/19 - 67% of graduates were employed and 29% started to work after one month - response rates 50% on 12/2019.
6.1.4.2. Reflexão sobre os dados de empregabilidade.
Com base nos dados governamentais é possível inferir que o 1º ciclo em TF é uma excelente oportunidade de
formação.
De acordo (i) com os dados próprios, a maioria dos recém-diplomados esteve cerca de um mês à procura de emprego
e (ii) com notícia do “Expresso” de 13-07-19, que incluí o curso de licenciatura em TF da ESSAlcoitão no conjunto de
cursos nacionais sem desempregados inscritos no IEFP, é também possível inferir que a formação na ESSAlcoitão é
garante de carreira profissional na área.
Esta convergência de resultados decorre (i) da qualidade do ensino ministrado, (ii) da existência de protocolos
institucionais com várias possíveis entidades empregadoras, (iii) das ações promovidas na comunidade para
sensibilização da ação do terapeuta da fala, (iv) da articulação com o Gabinete de Relações Externas para divulgação
das propostas de recrutamento e (v) da cada vez maior solicitação dos serviços de terapia da fala em contextos de
saúde, educação e ação social, entre outros.
6.1.4.2. Reflection on the employability data.
Based on official data it is possible to infer that the 1st cycle in ST is an excellent training opportunity.
According to (i) our own data, most of the new graduates had been looking for a job for about a month and (ii) the news
according to "Expresso" of 13-07-19, included the undergraduate SLT course at ESSAlcoitão in the group of national
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courses with no unemployment registered at IEFP. It is also possible to infer that training at ESSAlcoitão guarantees a
professional career.
This convergence of results comes from (i) the quality of the education provided, (ii) the existence of institutional
protocols with several potential employers, (iii) the actions promoted in the community to raise awareness of the
Speech Therapist broad range of intervention, (iv) the articulation with the External Relations Office for the
dissemination of recruitment proposals and (v) the increasing demand for Speech Therapy services in health,
education and other social contexts.

6.2. Resultados das atividades científicas, tecnológicas e artísticas.
6.2.1. Centro(s) de investigação, na área do ciclo de estudos, em que os docentes desenvolvem a sua atividade científica
6.2.1. Centro(s) de investigação, na área do ciclo de estudos, em que os docentes desenvolvem a sua actividade
científica / Research Centre(s) in the area of the study programme, where the teachers develop their scientific activities
Centro de Investigação /
Research Centre

Classificação
(FCT) / Mark
(FCT)

IES / Institution

Faculdade de Medicina
Instituto de Medicina
Excelente/Excelent da Universidade de
Molecular João Lobo Antunes
Lisboa
ciTechCare - Center for
Innovative Care and Health
Technology
Católica Research Centre for
Psychological, Family &
Social Wellbeing (CRC-W)
Centro de Investigação em
Educação - CIE
Comprehensive Health
Research Center;

N.º de docentes do ciclo de
estudos integrados/ No. of
integrated study programme’s
teachers

Observações /
Observations

4

Isabel Guimarães; José
Fonseca; Ana Rita
Cardoso; Leonor Correia
Guedes

1

Inês Tello Rodrigues

Bom/Good

Politécnico de Leiria

NA

Faculdade de Ciências
Humanas, UCP/ Faculty 1
of Human Sciences, UCP

Carolina Pires Maruta

NA

ISPA-IU

1

Miguel Mata Pereira

NA

Comprehensive Health
Research Center;

2

Joana Rita Ramalho Alves;
Sílvia da Silva Lopes

Pergunta 6.2.2. a 6.2.5.
6.2.2. Mapa-resumo de publicações científicas do corpo docente do ciclo de estudos em revistas internacionais com
revisão por pares, livros ou capítulos de livros, ou trabalhos de produção artística, relevantes para o ciclo de estudos.
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/c9bc1667-1b00-d2cc-68d9-600f1fa0f98b
6.2.3. Mapa-resumo de outras publicações relevantes, designadamente de natureza pedagógica:
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/c9bc1667-1b00-d2cc-68d9-600f1fa0f98b
6.2.4. Atividades 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, e seu contributo real para o desenvolvimento nacional,
regional e local, a cultura científica e a ação cultural, desportiva e artística.
[2012 - [ LinFa - projeto criado pela ESSAlcoitão, é uma ação comunitária que promove atividades de rastreio nas áreas
de motricidade orofacial, fala e linguagem em ambiente educativo (pré-escolar e de 1º ciclo) na região da Grande
Lisboa. Desde 2012, os estudantes têm participado no âmbito das UC «Métodos e técnicas em terapia da fala I» e
«Contextos de intervenção em terapia da fala» de 3º ano e/ou de «Métodos e técnicas em terapia da fala II» de 4º ano,
na recolha de dados, de modo a possibilitar (i) a aplicação, em contexto real, de instrumentos de avaliação e (ii)
elaboração de relatórios de resultados individuais.
[2016 - [ Hospital da Bonecada - Participação dos estudantes para (i) promover a Terapia da Fala junto do público em
geral e de estudantes de outras áreas da saúde e (ii) desenvolver diferentes níveis competências pessoais através do
contacto com o público pediátrico
2016 - III Simpósio em Terapia da Fala – iTF, 18/novembro – http://www.essa.pt/portal/iii-simposio-de-terapia-da-fala-itf
[2017-2020] - dois professores de carreira foram membros da Sociedade Científica da Terapia da Fala em Portugal
(Sociedade Portuguesa de Terapia da Fala) com os cargos de Vice-Presidente Científico e Vice-Presidente da
Comissão de Inovação e Desenvolvimento), respetivamente. Participaram em dois projetos que resultaram em duas
publicações em 2020: Dicionário de Terminologia em Terapia da Fala e Teleprática em Terapia da Fala.
[2019] Conceção de 40 horas da oferta formativa na área da comunicação para a Ahed - Advanced Health Education,
escola de estudos pós-graduados em saúde.
2020 - IV Simpósio em Terapia da Fala - Multilinguismo e diversidade educativa, 5-7/março http://www.essa.pt/portal/ivsimposiotf
[2014 [ Café memória – espaço de encontro destinado a pessoas com problemas de memória ou com diagnóstico de
perturbação neuro cognitiva major e seus parceiros, no qual participa um docente do departamento, em colaboração
com a Alzheimer Portugal.
[2018 - 2019 [ Realização de ações de sensibilização, para diferentes grupos profissionais e encarregados de
educação, acerca das principais fases do desenvolvimento da linguagem. Parceiros: Escola Salesiana de Manique;
Câmara Municipal de Cascais; Agrupamento de Escolas de Almeida Garrett e de São João do Estoril
[2019] Programa Cuidar+ - conceção de guiões para elaboração de vídeos tutoriais para formação de cuidadores
informais de pessoas com demência
[2019] Supervisão clínica de estágio profissional de terapeuta da fala recém-formada
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=45ac293a-6886-1b3e-3ebc-5ff6e777e23c&formId=c9bc1667-1b00-d2cc-68d…
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6.2.4. Technological and artistic development activities, services to the community and advanced training in the
fundamental scientific area(s) of the study programme, and their real contribution to the national, regional or local
development, the scientific culture and the cultural, sports or artistic activity.
2012 - [ LinFa - project created by ESSAlcoitão, is a community action that promotes screening activities in the areas of
orofacial motricity, speech and language in educational settings (preschool and 1st cycle) in the region of Greater
Lisbon. Since 2012, students have participated in the CU " Methods and Techniques in Speech and Language Therapy
I" and " Intervention contexts in speech and language therapy" of 3rd year and/or " Methods and Techniques in Speech
and Language Therapy I" of 4th year, in the collection of data, in order to enable (i) the application, in a real context, of
evaluation instruments and (ii) preparation of assessment reports of individual results.
2016 - [ Bonecada Hospital - Participation of students to (i) promote Speech Therapy to the general public and students
from other areas of health and (ii) develop different levels of personal skills through contact with the pediatric public
2016 - III Symposium in Speech Therapy - iTF, 18/November - http://www.essa.pt/portal/iii-simposio-de-terapia-da-fala-itf
[2017-2020] - Two career teachers were members of the Portuguese Scientific Society of Speech Therapy (Sociedade
Portuguesa de Terapia da Fala) with the positions of Scientific Vice-President and Vice-President of the Innovation and
Development Commission), respectively. They participated in two projects that resulted in two publications in 2020:
Dictionary of Terminology in Speech Therapy and Telepractice in Speech Therapy.
2019] Design of 40 hours of training offer in the communication area for Ahed - Advanced Health Education, school of
post-graduate studies in health.
2020 - IV Symposium in Speech Therapy - Multilingualism and educational diversity, 5-7/March
http://www.essa.pt/portal/iv-simposiotf
[2014 [ Café memória (SCML) - Volunteer activity of a lecturer to streamline sessions of communicative interaction with
users with different levels of cognitive dysfunction
2018 - 2019 [ Carrying out awareness-raising activities for different professional groups and parents about the main
stages of language development. Partners: Salesiana de Manique School; Cascais Municipal Council; Almeida Garrett
and São João do Estoril Schools.
2019] Cuidar+ Program - design of scripts for the elaboration of tutorial videos for the training of informal caregivers of
people with dementia.
[2019] Clinical supervision of a recently graduated Speech Therapist
6.2.5. Integração das atividades científicas, tecnológicas e artísticas em projetos e/ou parcerias nacionais e internacionais,
incluindo, quando aplicável, indicação dos principais projetos financiados e do volume de financiamento envolvido.
2016-21 - BioVisualSpeech - An interactive platform for Speech Therapy with visual bio-feedback. Financiamento: FCT CMUP-ERI/TIC/0033/2014 - 340.455 €.
[2019 - [ SEMPRA–Plataforma informática para avaliação da SEMântica e da PRAgramática de crianças em idade
escolar. Financiamento: ESSAlcoitão - 5.880 €.
[2012 - [ ECSF - “European Clinical Specialization on Fluency Disorders”. Financiamento/edição: 75€/hora letiva;
200€/Coaching/estudante e 100€/revisão de portefólio.
[2018-2020] Camp Dream. Speak. Live - Moody College of Communication da Universidade do Texas - adaptação
linguístico-cultural de oito instrumentos de avaliação de perturbações da fluência.
[2019] Intercâmbio com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte no âmbito da análise acústica de pessoas com
disartria
[2019-2020] Estabelecimento de linhas de investigação com o Departamento de Português - Universidade de Macau
6.2.5. Integration of scientific, technologic and artistic activities in projects and/or partnerships, national or international,
including, when applicable, the main projects with external funding and the corresponding funding values.
[2016-21] - BioVisualSpeech - An interactive platform for Speech Therapy with visual bio-feedback. Partners: Faculty of
Sciences and Technology/Univ. Nova, Institute for Systems and Computer Engineering - Research and Development
(INESC-ID), Language Technologies Institute - Carnegie Mellon University, ESSA and Voice Interaction. Funding: FCT CMUP-ERI/TIC/0033/2014 - 340,455 €.
[2019 - [ SEMPRA-Platform for the evaluation of SEMantics and PRAgrammar in schoolchildren. Funding: ESSAlcoitão
- 5,880 €.
[2018- [ Camp Dream. Speak. Live - Moody College of Communication at the University of Texas - linguistic-cultural
adaptation of eight instruments assessing fluency disorders.
[2019] Exchange with the Federal University of Rio Grande do Norte in the context of acoustic analysis of people with
dysarthria.
[2019-2020] Establishment of research lines with the Department of Portuguese - University of Macau

6.3. Nível de internacionalização.
6.3.1. Mobilidade de estudantes e docentes
6.3.1. Mobilidade de estudantes e docentes / Mobility of students and teaching staff
Alunos estrangeiros matriculados no ciclo de estudos / Foreign students enrolled in the study programme
Alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Students in international mobility programmes (in)
Alunos em programas internacionais de mobilidade (out) / Students in international mobility programmes (out)
Docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Foreign teaching staff, including those in mobility (in)
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=45ac293a-6886-1b3e-3ebc-5ff6e777e23c&formId=c9bc1667-1b00-d2cc-68d…
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Mobilidade de docentes na área científica do ciclo de estudos (out) / Teaching staff mobility in the scientific area of the study (out).

16.7

6.3.2. Participação em redes internacionais com relevância para o ciclo de estudos (redes de excelência, redes Erasmus).
6.3.2. Participação em redes internacionais com relevância para o ciclo de estudos (redes de excelência, redes Erasmus).
Participação na rede ERASMUS em mobilidade (i) de estudantes, (ii) docentes e (iii) em projetos.
(i) Outgoing para a Thomas More University (TMU) e Incomming sobretudo de estudantes de universidades espanholas
(i.e. Universidad Pontificia de Salamanca; Universidad Complutense de Madrid; Universitad de Vic – Facultat de
Ciències de la Salut de Manresa
(ii) Outgoing para “Escuelas Universitarias, Gimbernat-Cantabria” – Espanha e Incomming de docente da TMU para
lecionação da temática da discalculia
(iii) SUSWEL – Capacity building (ERASMUS+) – building communities of practice for social rehabilitation & SIENHA –
knowledge alliance (ERASMUS+) – developing a European master programme in Healthy Ageing em modalidade
interdepartamental
Parcerias com a TMU e a Universidade do Texas at Austin; com a Artevelde University/College Gent (AU) e a University
of Applied Sciences Campus Vienna; participação em órgãos da Rede académica das Ciências da Saúde da Lusofonia
(racslusofonia.org)
6.3.2. Participation in international networks relevant for the study programme (excellence networks, Erasmus networks,
etc.).
Participation in ERASMUS network in mobility (i) of students, (ii) teachers and (iii) in projects.
(i) Outgoing to Thomas More University (TMU) and Incomming mainly students from Spanish universities (i.e.
Universidad Pontificia de Salamanca; Universidad Complutense de Madrid; Universitad de Vic - Facultat de Ciències de
la Salut de Manresa)
(ii) Outgoing to "Escuelas Universitarias, Gimbernat-Cantabria" - Spain and Incomming of TMU teacher for teaching
about dyscalculia
(iii) SUSWEL - Capacity building (ERASMUS+) - building communities of practice for social rehabilitation & SIENHA knowledge alliance (ERASMUS+) - developing a European master program in Healthy Ageing in interdepartmental
modality
Partnerships with TMU and the University of Texas at Austin; with Artevelde University/College Gent (AU) and the
University of Applied Sciences Campus Vienna; participation in bodies of the Lusophone Health Sciences Academic
Network (racslusofonia.org)

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.
6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.
A mobilidade de estudantes e docentes contribuem para a valorização curricular e a dinamização das estratégias de
ensino e dos processos de aprendizagens. A exposição a diferenças culturais e a vários modelos de funcionamento
aumentam as competências dos estudantes para lidar com a diversidade.
Mediante a implementação dos projetos ERASMUS+, de forma interdepartamental, os docentes envolvidos
desenvolvem competências de ensino centrado no aluno aprendendo estratégias de ensino e aprendizagem mais
dinâmicas. Aprendem ainda modelos de gestão de projetos e estimulação de co-criação de relevância para os
estudantes e comunidade.
A parceria entre a AU/University of Applied Sciences Campus Vienna/ESSAlcoitão consiste na conceção e lecionação
da UC de Multilinguismo, que será lecionada conjuntamente. Para além do intercambio de docentes está também
previsto o intercambio de estudantes. O início da lecionação previsto para o 1º semestre/2020/21 não ocorreu devido à
pandemia.
[2018 – [ A parceria com a Thomas More University (TMU) consiste no desenvolvimento de projeto de investigação de
marcadores diferenciadores de disfluências típicas e atípicas em crianças bilingues Português – Inglês com recolha de
amostra em parceria com universidades da Bélgica, Países Baixos, Líbano, Malta e Portugal.
[2018 – [ Universidade do Texas at Austin – projeto de investigação (adaptação e validação de oito instrumentos de
avaliação na área das perturbações da fluência) e de trabalho na comunidade, mediante a realização do «Camp Dream.
Speak. Live.», que consiste no desenvolvimento, durante uma semana, de trabalho de TF e de estudantes de TF, com
crianças e adolescentes que gaguejam. As atividades previstas ocorrer na ESSAlcoitão em julho/2020 foram
reagendadas para julho/2022.
Com o objetivo de responder a desafios atuais e futuros foi criado em 2020 na ESSAlcoitão, um grupo de trabalho para
reflexão e desenvolvimento da internacionalização que tem como principais objetivos o desenvolvimento de uma
política institucional e um plano de ação integrado e participado.
6.4. Eventual additional information on results.
Student and lecturer mobility contribute to curricular enhancement and the dynamization of teaching strategies and
learning processes. Exposure to cultural differences and various operating models increases the students'
competencies to deal with diversity.
Through the implementation of ERASMUS+ projects in an interdepartmental way, the teachers involved develop
student-centered teaching skills by learning more dynamic lecturing and learning strategies. They also learn project
management models and stimulate co-creation of relevance to students and the community.
The partnership between AU/University of Applied Sciences Campus Vienna/ESSAlcoitão consists in the conception
and teaching of the CU of Multilingualism, which will be jointly taught. In addition to the exchange of lecturer, an
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=45ac293a-6886-1b3e-3ebc-5ff6e777e23c&formId=c9bc1667-1b00-d2cc-68d…
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exchange of students is also planned. The start of teaching was planned for the 1st semester/2020/21 did not occur
due to the pandemic.
2018 - [ The partnership with Thomas More University (TMU) consists in the development of a research project on
differentiating markers of typical and atypical disfluencies in Portuguese - English bilingual children with sample
collection in partnership with universities from Belgium, the Netherlands, Lebanon, Malta and Portugal.
2018 - [ University of Texas at Austin - research project (adaptation and validation of eight assessment instruments in
the area of fluency disorders) and work in the community by conducting the "Camp Dream. Speak. Live.", which
consists of the development, during one week, of work by SLT’s and SLT students, with children and adolescents who
stutter. The activities were planned to take place at ESSAlcoitão in July/2020, were rescheduled for July/2022.
In order to respond to current and future challenges, a working group for reflection and development of
internationalization was created at ESSAlcoitão in 2020.

7. Organização interna e mecanismos de garantia da qualidade
7.1 Existe um sistema interno de garantia da qualidade certificado pela A3ES
7.1. Existe um sistema interno de garantia da qualidade certificado pela A3ES (S/N)?
Se a resposta for afirmativa, a Instituição tem apenas que preencher os itens 7.1.1 e 7.1.2, ficando dispensada de
preencher as secções 7.2.
Se a resposta for negativa, a Instituição tem que preencher a secção 7.2, podendo ainda, se o desejar, proceder ao
preenchimento facultativo dos itens 7.1.1 e/ou 7.1.2.
Não
7.1.1. Hiperligação ao Manual da Qualidade.
http://www.essa.pt/portal/wp-content/uploads/2021/03/Manual-Qualidade_ESSAlcoitao.pdf
7.1.2. Anexar ficheiro PDF com o último relatório de autoavaliação do ciclo de estudos elaborado no âmbito do sistema
interno de garantia da qualidade (PDF, máx. 500kB).
7.1.2._RA_TF_2018_19_compacto.pdf

7.2 Garantia da Qualidade
7.2.1. Mecanismos de garantia da qualidade dos ciclos de estudos e das atividades desenvolvidas pelos Serviços ou
estruturas de apoio aos processos de ensino e aprendizagem, designadamente quanto aos procedimentos destinados à
recolha de informação (incluindo os resultados dos inquéritos aos estudantes e os resultados da monitorização do
sucesso escolar), ao acompanhamento e avaliação periódica dos ciclos de estudos, à discussão e utilização dos
resultados dessas avaliações na definição de medidas de melhoria e ao acompanhamento da implementação dessas
medidas.
As normas de funcionamento do curso, cuja estrutura obedece às disposições legais em vigor, e as fichas
síntese de cada UC, são divulgadas a todos os intervenientes, e ficam disponíveis em suporte informático
depois de aprovadas pelos órgãos competentes da ESSA.
Todo o processo se inicia nos relatórios de autoavaliação de cada UC que seguem um modelo
padronizado e se baseiam no dossier pedagógico, nos resultados escolares e nos inquéritos obrigatórios
aos alunos. Existindo para o efeito um sistema de recolha e tratamento informático da informação, sendo
este processo coordenado pela Comissão Permanente de Avaliação e Qualidade (CPAQ).
Posteriormente é elaborado o relatório de autoavaliação do curso, da iniciativa do respetivo coordenador
de curso (CC), com a colaboração da equipa de docentes, onde se inclui uma identificação dos pontos
fortes e pontos fracos do processo de ensino e aprendizagem e propostas de ação para uma melhoria
contínua da sua qualidade.
Estes relatórios são remetidos aos Conselhos Pedagógico e Científico, para análise e parecer, de acordo
com as respetivas competências estatutárias, no âmbito do processo de acompanhamento do
funcionamento dos cursos, regulamentado pelo Conselho de Gestão, com a assessoria da CPAQ. Compete
ao coordenador de curso acompanhar o processo de introdução das medidas consideradas relevantes
para o desenvolvimento da qualidade, propostas pelos diferentes órgãos e intervenientes.
7.2.1. Mechanisms for quality assurance of the study programmes and the activities promoted by the services or
structures supporting the teaching and learning processes, namely regarding the procedures for information collection
(including the results of student surveys and the results of academic success monitoring), the monitoring and periodic
assessment of the study programmes, the discussion and use of the results of these assessments to define improvement
measures, and the monitoring of their implementation.
The operating rules of the course, whose structure conforms to legal provisions, and the synthesis of each
Curricular Unit are disclosed to all stakeholders and are available in electronic form after the approval by
ESSA’s competent bodies. The whole process begins in the self-assessment reports from each Curricular
Unit that follow a standard model and are based on information gathered in several sources, such us the
teaching file, the grades obtained by the students and on compulsory surveys to assess the level of
student’s satisfaction. In order to achieve this there is a computerized system, coordinated by the Standing
Committee of Evaluation and Quality (CPAQ), that gathers and processes information. Subsequently the
report of the course is the initiative of the Course Coordinator (CC), in collaboration with the teaching staff.
All reports include an identification of strengths and weaknesses of teaching and learning and proposals
for continuous improvement of its quality. These reports are forwarded to the Pedagogical and Scientific
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=45ac293a-6886-1b3e-3ebc-5ff6e777e23c&formId=c9bc1667-1b00-d2cc-68d…
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Council for examination and advice, in accordance with their statutory powers under the process of
monitoring the operation of courses. These procedures are regulated by the Management Council, with the
advice of the CPAQ. It is for the CC to monitor the process of introducing measures that are relevant to quality
development proposed by various councils and stakeholders.
7.2.2. Indicação da(s) estrutura(s) e do cargo da(s) pessoa(s) responsável(eis) pela implementação dos mecanismos de
garantia da qualidade dos ciclos de estudos.
A ESSAlcoitão possui uma Comissão Permanente de Avaliação e Qualidade (CPAQ), que assessora o Conselho
de Gestão na definição da política e procedimentos sistemáticos para o desenvolvimento contínuo e
integrado da qualidade da Escola, e dos seus cursos.
Esta comissão é presidida por um docente nomeado pelo Diretor.
Os Coordenadores dos Departamentos fazem parte da CPAQ.
No plano do curso, a responsabilidade pela implementação dos mecanismos de qualidade é do
Coordenador do Curso.
7.2.2. Structure(s) and job role of person(s) responsible for implementing the quality assurance mechanisms of the study
programmes.
ESSAlcoitão has a Quality Committee (CPAQ) which advises the Management Council in developing policy and
systematic procedures for continued development and integrated institutional and courses quality.
This committee is chaired by a lecturer appointed by the Director.
Department Coordinators take part in CPAQ.
At course level, the responsibility for implementing quality mechanisms is on Course Coordinator.
7.2.3. Procedimentos de avaliação do desempenho do pessoal docente e medidas conducentes à sua permanente
atualização e desenvolvimento profissional.
O desempenho de todos os docentes é avaliado pelos estudantes no final da respetiva unidade curricular
(UC), através do preenchimento de um inquérito que lhes permite expressarem a sua opinião sobre o
funcionamento da UC e a sua perceção sobre a competência dos docentes envolvidos.
A entidade instituidora da ESSAlcoitão aprovou, em setembro de 2020, o quadro regulamentar relativo à
avaliação de desempenho dos docentes de carreira. Os documentos que consubstanciam este quadro
regulamentar, nomeadamente os Estatutos da Carreira Docente e o Regulamento de Avaliação de
Desempenho, aguardam publicação em Diário da República.
Ao abrigo do novo regime de avaliação, os docentes são avaliados em quatro dimensões: pedagógica,
técnico-científica, extensão à comunidade e organizacional.
A ESSAlcoitão, em conjunto com a SCML, tem desenvolvido um conjunto de incentivos económicos para
que os docentes possam aceder a formação académica avançada nas suas áreas de especialização.
7.2.3. Procedures for the assessment of teaching staff performance and measures for their continuous updating and
professional development.
Lectures performance is evaluated by the students at the end of each curricular unit (UC) by completing a survey that
allows them to express their opinion on UC functioning and their perception about the competence of the lectures
involved.
ESSAlcoitão founding entity has approved, on September 2020, a regulatory framework regarding lectures
performance assessment.
The documents that make up this regulatory framework, namely Lectures Career Statute and the Performance
Assessment Regulation, await publication in Portuguese official journal.
According to the new framework, lectures will be evaluated in educational, scientific-technical, community extension
and organisational dimension.
ESSAlcoitão, together with SCML developed a set of financing incentives for lectures to access advanced academic
education in their areas of expertise.
7.2.3.1. Hiperligação facultativa ao Regulamento de Avaliação de Desempenho do Pessoal Docente.
http://www.essa.pt/estatuto_carreira_docente_regul_aval_desempenho.pdf
7.2.4. Procedimentos de avaliação do pessoal não-docente e medidas conducentes à sua permanente atualização e
desenvolvimento profissional.
É aplicado o regulamento do Sistema de Gestão e Avaliação do Desempenho (SGAD) da Santa Casa da
Misericórdia de Lisboa (SCML), aprovado pela deliberação nº763/2009, da sessão da Mesa de 25 de junho
de 2009, sendo a direção de Recursos Humanos da SCML a responsável pela condução e coordenação
deste procedimento.
O SGAD visa contribuir para a melhoria do desempenho e qualidade de serviço da SCML, para a coerência
e harmonia da ação dos serviços, dirigentes e demais trabalhadores e para a promoção da sua motivação
profissional e desenvolvimento de competências.
7.2.4. Procedures for the assessment of non-academic staff performance and measures for their continuous updating and
professional development.
The approved resolution number 763/2009, at Misericórdia de Lisboa (SCML) Board session on June 25/2009, is
applied.
The SGAD aims to contribute to the improvement of the performance and quality of service of the SCML, to the
coherence and harmony of the action of the services, leaders and other workers and to the promotion of their
professional motivation and development of competences.
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=45ac293a-6886-1b3e-3ebc-5ff6e777e23c&formId=c9bc1667-1b00-d2cc-68d…
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7.2.5. Forma de prestação de informação pública sobre o ciclo de estudos.
A informação pública sobre o ciclo de estudos é disponibilizada na página da ESSAlcoitão na Internet, sendo
atualizada regularmente.
Nos termos do Manual de Qualidade da ESSAlcoitão a informação é disponibilizada de acordo com as orientações
contidas no artigo 162º, nº 2, do RJIES, no artigo 18º, alínea e) ii), da Lei nº 38/2007 e nas orientações do padrão 1.8
dos ESG, bem como do referencial 12 para os sistemas internos de garantia da qualidade nas instituições de ensino
Superior propostos pela A3ES.
Os resultados dos processos de avaliação interna e os projetos e atividades do ciclo de estudos são incluídos, em
função da sua natureza, no repositório institucional da ESSAlcoitão, no relatório anual de atividades do curso e do
respetivo Departamento, bem como no relatório anual da ESSAlcoitão.
7.2.5. Means of providing public information on the study programme.
Public information on the study cycle is available on ESSAlcoitão website and it is regularly updated.
As mentioned in ESSAlcoitão Quality Manual, the information is made available following the guidelines, specifically
RJIES article 162, article 18 e) ii), Law number 38/2007 and ESG standard 1.8, as well as the referential number 12 for
internal quality assurance systems in higher education institutions proposed by A3ES.
7.2.6. Outras vias de avaliação/acreditação nos últimos 5 anos.
NA
7.2.6. Other assessment/accreditation activities over the last 5 years.
NA

8. Análise SWOT do ciclo de estudos e proposta de ações de melhoria
8.1 Análise SWOT global do ciclo de estudos
8.1.1. Pontos fortes
- A ESSAlcoitão é a escola pioneira e de referência na formação dos TF;
- Oferta de formação pós-graduada pioneira no país (i) Mestrado em TF e (ii) Pós-Graduação em TF – Intervenção na
Infância;
- A satisfação dos estudantes é elevada;
- Licenciados em TF pela ESSAlcoitão com elevada empregabilidade;
- Corpo docente (i) diferenciado e com exercício de TF inovador e único no país, (ii) com ligações nacionais em
organizações relacionadas com a profissão (APTF e SPTF) e de consultoria, (iii) que desenvolve projetos de
investigação de elevada qualidade científica com aprovação da Fundação para a Ciência e Tecnologia, (iv) com
produção científica nacional e internacional, (v) com ligações internacionais para desenvolvimento de projetos de
parceria e (vi) com contactos com outros docentes/investigadores/profissionais de outros países;
- As diferentes parcerias existentes possibilitam o trabalho com entidades de vários perfis, em diferentes áreas e com
diferentes objetivos.
- Dada a dimensão da ESSAlcoitão e das características do corpo docente próprio, a relação entre estes e os
estudantes é próxima e facilitadora do desenvolvimento de competências dos estudantes;
- Centro de Recursos educativos com acessibilidade a fontes de conhecimento eletrónico (b-on) e cerca de 23 000
recursos bibliográficos
- Laboratório de fala - o equipamento que tem facilita a aprendizagem de competências significativas, garantindo aos
estudantes e aos docentes boas condições para o ensino;
- Existência de tecnologias para ensino à distância, partilha de conteúdos entre docentes e/ou interinstitucional;
8.1.1. Strengths
- ESSAlcoitão is a reference institution for SLT courses;
- Offers a pioneer postgraduate training (i) Master in SLT and (ii) Postgraduate Course in SLT - Intervention in
Childhood;
- Students presented high satisfaction rates;
- SLP students graduated from ESSAlcoitão with high employability;
- Lecturing staff (i) is innovative and unique in the country, (ii) with national connections to organizations related to the
profession (APTF and SPTF), (iii) with high quality research projects scientific with funds from the Foundation for
Science and Technology, (iv) with national and international scientific production, (v) with international connections for
new projects and (vi) with contacts with other international lecturers / researchers / professionals;
- The different partnerships make it possible to work with entities of various profiles, in different areas and with
different goals.
- Given the size of ESSAlcoitão and the characteristics of its own educational staff, there is positive proximity with the
students that promote students' skills;
- Educational Resource Center with open access to electronic knowledge sources (b-on) and around 23,000
bibliographic resources
- Speech lab - facilitates the learning of significant skills, guaranteeing students and lecturers better settings for the
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learning process
- Existence of technologies for distance learning and content sharing between lecturers and other institutions;
8.1.2. Pontos fracos
- Número exíguo de estudantes no 1º ciclo;
- Custo elevado das propinas em comparação com o sistema público.
- Inexistência de clínica-escola para aulas teórico-práticas e práticas dado o cariz técnico-científico da formação;
- No corpo docente de carreira, apenas dois dos três doutorados são especialistas na área da terapia da fala;
- Tabela remuneratória dos docentes convidados atribui valores de pagamento/hora letiva muito baixos;
- Algumas unidades curriculares (i) com pouca relevância para a aprendizagem, (ii) mal articuladas com as demais do
curso;
- Necessidade de reformulação/atualização do plano de estudos de modo a garantir (i) o desenvolvimento de
competências cognitivas, afetivas e psicomotoras e (ii) lecionação de conteúdos inovadores, que possam ir de
encontro às mais recentes evoluções técnico-científicas da profissão, essenciais ao perfil de saída do licenciado em
TF, nas áreas da linguagem, fala, fluência, voz, ressonância, mastigação, deglutição, alimentação e da motricidade
orofacial
- Política de divulgação do curso exclusivamente dirigida para os candidatos provenientes do ensino secundário, sem
estratégia junto dos encarregados de educação, que são os principais financiadores dos candidatos provenientes do
ensino secundário.
8.1.2. Weaknesses
- Small number of students in the 1st cycle;
- High cost of tuition fees compared to the public system.
- No school clinic for practical classes (given the technical-scientific nature of the program);
- In the career faculty, only two of the three PhD are specialists in the field of speech and language therapy;
- Remuneration table for invited lecturers assigns very low fees /hour;
- Some curricular units (i) have little relevance for learning, (ii) are poorly articulated with the rest of the course;
- there is the need to reformulate / update the study plan in order to ensure (i) the development of cognitive, affective
and psychomotor skills and (ii) the innovative content, which can meet the latest technical and scientific evolutions,
essential to the graduation profile of students, in the areas of language, speech, fluency, voice, resonance, swallowing,
feeding and orofacial motricity
- Policy for the dissemination of the SLT program aimed exclusively candidates from secondary education, with no
strategy addressed to parents (who are their main financiers).
8.1.3. Oportunidades
- Oferta de formação diversificada, diferenciada, com conteúdos inovadores em diferentes áreas de disfunção
comunicativa e baseada em necessidades, de modo a contrapor efetivamente a oferta exterior;
- Dispor da colaboração das diversas entidades protocoladas com a ESSA para realização de atividades letivas em
contexto clínico real;
- Explorar a possibilidade de iniciativas orientadas para a prestação de cuidados na comunidade, facilitadoras do
desenvolvimento das competências dos estudantes, sempre com supervisão corpo docente, de modo a valorizar do
processo de ensino aprendizagem;
- Aumentar e consolidar as parcerias de cooperação;
- Manter-se como escola de formação (inicial e pós-graduada) no panorama nacional onde outras escolas já não
lecionam o curso de licenciatura em TF;
- A entidade instituidora ter mantido a oferta de bolsas de estudo aos estudantes de 1º ciclo;
- Interação com outros equipamentos da SCML;
- Recrutamento de TF recém-formados da ESSAlcoitão por parte da SCML;
- A fundamentação científica e a prática clínica estão a par no processo de ensino com docentes de reconhecido
mérito técnico-científico nacional e internacional;
- O paradigma da “prática baseada na evidência” está incorporado no programa de estudos e constitui um elemento
preponderante na ligação entre a prática profissional e a investigação;
- Estabelecimento de acordos internacionais, através das ligações que os docentes detêm;
- Divulgação social das competências profissionais do TF junto das instituições e dos seus utentes.
8.1.3. Opportunities
- Diversified academic offer with distinctive and innovative training in different areas of communicative dysfunction
and focusing on students needs;
- Collaboration with various entities to carry out learning activities in real clinical contexts;
- Explore the possibility of community and social initiatives with lecturers supervision, facilitating the evolution of
students' skills and enhance the teaching-learning process;
- Increase and consolidate cooperation partnerships;
- To remain as a reference school (initial and post-graduate) in the national scenario where other schools no longer
offer the SLT degree;
- The SCML maintained the offer of scholarships to 1st cycle;
- Interaction with other SCML equipment;
- Recruitment of new graduates from ESSAlcoitão by SCML;
- The scientific basis and clinical practice are in tune with the tuition process with lecturers of recognized national and
international merit;
- The “evidence-based practice” paradigm is incorporated into the program and constitutes a preponderant element in
the connection between professional practice and research;
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- Establishment of international agreements
- Social dissemination of SLT professional skills to different institutions and clients.
8.1.4. Constrangimentos
- A evolução demográfica;
- O custo elevado das propinas cria uma grande sobrecarga aos orçamentos familiares, optando os candidatos por
instituições de ensino superior públicas;
- A licenciatura em TF conduz a um desempenho profissional altamente diferenciado e reconhecido
internacionalmente, mas menos reconhecido em Portugal;
- Embora os cursos ministrados na ESSAlcoitão desenvolvam uma forte identidade de independência profissional, o
poder de outras profissões impera nas instituições de saúde o que faz com que muitos estudantes se deparem com
realidades diferentes entre a Escola e a prática;
- A não vinda de estudantes internacionais, ao abrigo de acordos já estabelecidos por razões linguísticas;
- Potencial diminuição do interesse dos parceiros tendo em conta a oferta de entidades congéneres nacionais;
- Projetos na comunidade com poucas de possibilidade de retorno financeiro.
8.1.4. Threats
- Demographic evolution;
- The high cost of tuition fees create a large burden on family budgets, with candidates opting for public higher
education institutions;
- The SLT degree leads to a highly differentiated and internationally recognized professional performance, but less
recognized in Portugal;
- Although the ESSAlcoitão courses originate a strong identity regarding professional independence, the influence of
other professions prevails in health institutions, originating different realities between academic and practice;
- The absence of international students for linguistic reasons;
- Potential reduction in the stakeholder´s interest considering the extensive offer from other institutions
- Projects in the community with little chance of financial return.

8.2. Proposta de ações de melhoria
8.2. Proposta de ações de melhoria
8.2.1. Ação de melhoria
1) Rever o custo das propinas;
2) Organizar e gerir projetos de intervenção na comunidade de forma interdepartamental, se possível criando unidade
funcional para o efeito;
3) Recrutar docentes de carreira com grau de doutor e especialistas em terapia da fala;
4) Atualizar tabela remuneratória dos docentes convidados – última revisão em 2010 e com valores inferiores aos de
2007;
5) Realizar reestruturação curricular de acordo com a proposta constante no ponto 9.;
6) Profissionalizar as ações de divulgação do curso e da instituição, de modo a melhor conhecer o mercado, mediante
estudo das características dos possíveis clientes, respetivos patrocinadores e a concorrência.
8.2.1. Improvement measure
1) Review the cost of tuition fees;
2) Organize and manage intervention projects in the community with different departments giving preference to if
possible creating the functional unit for the purpose;
3) Recruit PhD lecturers and speech and language therapy specialists;
4) Update the remuneration table for invited lecturers- last revision in 2010 presented lower values than in 2007;
5) Carry out a specific curriculum according to the proposal contained in point 9;
6) Professionalize actions to advertise SLT course and ESSAlcoitão, to better understand the market and tailored the
actions to client characteristics, their financials and external competition.
8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida
1) Prioridade alta
2) Prioridade média
3) Prioridade média/alta
4) Prioridade alta
5) Prioridade alta
6) Prioridade alta
8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time.
1) High priority
2) Medium priority
3) Medium / high priority
4) High priority
5) High priority
6) High priority
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8.1.3. Indicadores de implementação
1) Aplicar valores idênticos aos praticados pelas instituições públicas congéneres, tendo em conta o estatuto de
entidade de interesse público da SCML;
2) Usar espaços de duas entidades protocoladas com a ESSAlcoitão, se possível uma com casuística pediátrica e
outra com população sénior;
3) 1 docente
4) Aumento ≥ 25% considerando que não são realizadas atualizações desde 2010 e os valores atualmente praticados
serem inferiores aos de 2007;
5) A implementar, no máximo, no ano letivo de 2022/2023;
6) Estabelecer contrato de out-sourcing com empresa de marketing especializada na área do ensino superior
8.1.3. Implementation indicator(s)
1) Apply identical values to those practiced by similar public institutions, taking into account the SCML statute of
public interest;
2) Use spaces from two entities registered with ESSAlcoitão, if possible one with a pediatric series and another with a
senior population;
3) 1 lecturer
4) Increase ≥ 25% considering the lack of recent updates (last revision in 2010 presented lower values than in 2007);
5) To be implemented, at the most, in the academic year 2022/2023;
6) Establish an out-sourcing contract targeting the specific marketing requirements in higher education settings

9. Proposta de reestruturação curricular (facultativo)
9.1. Alterações à estrutura curricular
9.1. Síntese das alterações pretendidas e respectiva fundamentação
Para que o curso garanta ao estudante, o desenvolvimento de competências cognitivas, afetivas e psicomotoras,
necessárias para o exercício de funções de um terapeuta da fala recém-formado, propõe-se:
Aumentar os ECTS das áreas científicas (i) das Ciências biomédicas (porque o ciclo de estudos visa a formação de
profissionais de saúde), (ii) da Terapia da Fala (por se tratar da área base da formação), atualmente designada de
Terapia da Fala e Linguagem (a alteração de denominação decorre do facto de em Portugal a designação oficialmente
utilizada ser Terapia da Fala) e (iii) da Metodologia de Investigação, com vista à promoção do raciocínio científico dos
estudantes.
Criar novas UC que, face à sua área científica e aos seus objetivos, estruturem e facilitem a integração e forma de
aquisição de competências ao longo do curso, como sejam as UC de «Fundamentos em terapia da fala» I, II, III e IV.
Anular UC cujos objetivos, conteúdos programáticos e/ou qualidade de avaliação por parte dos estudantes, não têm
apresentado uma boa articulação com as demais, e.g. Sociedade, saúde e doença, Fonética experimental e
Organização e gestão.
Redistribuir a sequência de lecionação das UC ao longo do curso, como seja antecipar a lecionação de UC de ciências
biomédicas, como Otorrinolaringologia e Audiologia, do 2º para o 1º ano; aumentar progressivamente a lecionação de
UC da área científica de terapia da fala, respetivamente 17 ECTS no 1º ano, 48 no 2º, e mais de 50 ECTS no 3º e 4º ano;
lecionar ao longo do curso UC da área científica de metodologia da investigação; reorganizar e interligar objetivos e
conteúdos programáticos por UC já em funcionamento, a partir de UC cuja lecionação se prevê deixar de realizar – e.g.
Competências interrelacionais e da comunicação; Sociolinguística; Métodos e técnicas em terapia da fala I e II e (v)
incluir UC de áreas inovadoras que melhor contribuam para a diferenciação do recém-licenciado em TF, e.g. Métodos
de Pesquisa I, II e III, Terapia da fala na comunidade, Terapia da fala no multilinguismo.
Reformular a sequência de apresentação de conteúdos programáticos ao longo do curso apresentar (i) no 1º ano
conceitos de normal, atraso e desvio, sobretudo relativos às ciências básicas; (ii) no 2º e 3º permitir que o estudante
relacione conhecimentos das ciências básicas com diferentes condições aplicadas à terapia da fala, de situações de
normalidade, perturbação primária e secundária ao longo do ciclo de vida; (iii) no 4º ano sejam lecionados conteúdos
relativos a diferentes níveis de perturbação e de capacitação dos futuros TF, áreas inovadoras e de especialização,
necessárias para o perfil de saída do licenciado em TF e (iv) distribuir de acordo com o nível de incidência, o número
de horas letivas de contacto pelos níveis de atuação do terapeuta da fala.
Harmonizar os critérios de avaliação das UC de modo a garantir que na maioria das UC o peso da avaliação individual
seja superior ao da avaliação em grupo.
9.1. Synthesis of the proposed changes and justification.
In order to assure the proper development of cognitive, affective and psychomotor competences for the exercise of the
functions of a newly graduated speech therapist, it is proposed:
An increase the ECTS for the scientific areas (i) of Biomedical Sciences (because the cycle of studies aims the training
of health professionals), (ii) of Speech Therapy (because it is the basic area of training), currently designated as
Speech and Language Therapy (the name changed due to the fact that in Portugal the official designation is Speech
Therapy) and (iii) Research Methodology, in order to promote scientific reasoning.
To create new CUs that structure and facilitate the integration and skill acquisition along the course, such as
"Foundations in Speech Therapy" I, II, III and IV.
To nullify CUs whose objectives, programmatic contents and/or assessed quality by the students, that not presented a
broad overview and link to others, e.g. Society, Health and Disease, Experimental Phonetics and Organization and
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Management.
To redistribute the sequence of the CU throughout the course, such as (i) to anticipate the lecturing of CU of
biomedical sciences, such as Otorhinolaryngology and Audiology, from the 2nd to the 1st year; (ii) to progressively
increase the scientific area of speech therapy, respectively 17 ECTS in the 1st year, 48 in the 2nd, and more than 50
ECTS in the 3rd and 4th year; (iii) present throughout the course the scientific area of research methodology; (iv)
reorganize and interconnect objectives and programmatic contents for CUs already on-going, from those proposed to
cease - e. g. Interrelational and Communication Competences; Sociolinguistics; Methods and Techniques in Speech
Therapy I and II and (v) to include CUs of innovative areas that better contribute to the differentiation of the new
graduate in Speech Therapy, e.g. Research Methods I, II and III, Speech Therapy in the Community, Speech Therapy in
Multilingualism.
To reformulate the sequence of presentation of programmatic contents along the course presenting (i) in the 1st year
the concepts of normal, delay and deviation, mainly relative to basic sciences; (ii) in the 2nd and 3rd years the
knowledge of basic sciences with different conditions, primary and secondary disorders applied to speech therapy
along the life cycle; (iii) in the 4th year contents relative to different levels of disorders and empowerment of the future
SLP, innovative and specialization areas and (iv) distribute, according to the level of incidence, the number of contact
lecturing hours by the levels of the broad range of speech therapy interventions.
To harmonize the evaluation criteria in order to ensure that in most CU the weight of the individual assessment is
greater than the group assessment.

9.2. Nova estrutura curricular pretendida (apenas os percursos em que são propostas alterações)
9.2. Não aplicável
9.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
Não aplicável
9.2.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable).
Not applicable

9.2.2. Áreas científicas e créditos necessários à obtenção do grau / Scientific areas and number of credits to award the
degree
Área Científica / Scientific Area

Sigla /
Acronym
TF/SLT
CB/BS

Terapia da fala/Speech and Language Therapy
Ciências biomédicas/Biomedical Sciences
Metodologia da investigação/Research
MI/RM
Methodology
Ciências da linguagem/Language Sciences
CL/LS
Ciências Sociais e do Comportamento/Social and
CSC/SBS
Behavioral Sciences
(5 Items)

ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS
171
26

ECTS Optativos /
Optional ECTS*
0
0

Observações /
Observations
NA
NA

18

0

NA

17

0

NA

8

0

NA

240

0

9.3. Plano de estudos
9.3. Plano de estudos - 1º ano - 1º ano curricular
9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
1º ano
9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
1st year
9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º ano curricular
9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
1st curricular year

9.3.3 Plano de estudos / Study plan
Unidades Curriculares / Curricular Units

Área Científica / Duração / Horas Trabalho / Horas Contacto / ECTS Observações
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Scientific Area
(1)

Duration
(2)

Working Hours
(3)

Contact Hours
(4)

Anatomo-fisiologia/ Anatomy and Physiology
Pediatria/ Pediatrics
Psicologia do desenvolvimento e da
aprendizagem/ Developmental Psychology
Patologia geral e literacia em saúde/ General
Pathology and Health Literacy

CB/BS
CB/BS

S
S

140
112

54 TP; 6 PL
28 T; 12 TP

5
4

/
Observations
(5)
NA
NA

CSC/SBS

S

140

36 T; 18 TP

5

NA

CB/BS

S

112

15 T; 35 TP

4

NA

Linguística/Linguistics

CL/LS

S

112

36 T; 10 TP; 12
TC

4

NA

CL/LS

S

168

50 T; 10 TP; 12
TC

6

NA

CB/BS

S

112

22 T; 18 TP

4

NA

CL/LS

S

112

30 T; 22 TP

4

NA

CB/BS

S

84

30 T; 10 TP

3

NA

MI/RM

S

112

20 T; 20 TP

4

NA

TF/SLT

A

168

30 T; 18 TP; 22 PL 6

NA

TF/SLT

S

112

30 T; 14 TP

4

NA

TF/SLT

S

112

40 TP

4

NA

TF/SLT

S

84

35 E

3

NA

Aquisição e desenvolvimento da
linguagem/Speech Language Acquisition and
Development
Otorrinolaringologia/ Otorhinolaryngology
Fonética, fonologia e variação
linguística/Phonetics, Phonology and Linguistic
Variation
Audiologia/ Audiology
Métodos de pesquisa em terapia da fala I/
Research methods in Speech and Language
Therapy I
Fundamentos em terapia da fala I/
Fundamentals of Speech and Language
Therapy I
Motricidade orofacial em terapia da fala/
Orofacial Motricity in Speech and Language
Therapy
Voz em terapia da fala/ Voice in Speech and
Language Therapy
Estágio em terapia da fala I/ Clinical Practice in
Speech and Language Therapy I
(14 Items)

9.3. Plano de estudos - 2º ano - 2º ano curricular
9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
2º ano
9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
2nd year
9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º ano curricular
9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
2nd curricular year

9.3.3 Plano de estudos / Study plan
Unidades Curriculares / Curricular Units
Terapia da fala na perturbação dos sons da fala/ Speech
and Language Therapy in Speech Sound Disorders
Terapia da fala na perturbação do desenvolvimento da
linguagem I/ Speech and Language Therapy in Language
Development Disorders I
Neurologia/Neurology
Terapia da fala na perturbação miofuncional oral/ Speech
and Language Therapy in Oral-miofuncional Disorders
Métodos de pesquisa em terapia da fala II/Research
methods in Speech and Language Therapy II
Fundamentos em terapia da fala II/ Fundamentals of
Speech and Language Therapy II
Psicolinguística/Psycholinguistics
Terapia da fala na perturbação da fluência I/ Speech and
Language Therapy in Fluency Disorders

Duração
Área Científica
/
/ Scientific
Duration
Area (1)
(2)

Horas
Trabalho /
Working Hours
(3)

Horas
Observações
Contacto /
/
ECTS
Contact Hours
Observations
(4)
(5)
46 T; 20 TP; 8
6
NA
PL

TF/SLT

S

168

TF/SLT

S

168

52 T; 8 TP; 8
PL

6

NA

CB/BS

S

84

33 TP

3

NA

TF/SLT

S

84

12 T; 18 TP

3

NA

MI/RM

S

84

9 T; 15 TP; 6
PL

3

NA

TF/SLT

S

56

20 TP

2

NA

CL/LS

S

84

20T; 10 TP

3

NA

TF/SLT

S

168

36 T; 30 TP

6

NA
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Terapia da fala na perturbação adquirida da linguagem/
Speech and Language Therapy in Acquired Language
Disorders
Neuropsicologia/ Neuropsychology
Terapia da fala na perturbação auditiva/ Speech and
Language Therapy in Hearing Disorders
Terapia da fala na perturbação da deglutição/Speech and
Language Therapy in Swallowing Disorders
Estágio em terapia da fala II/ Clinical Practice in Speech
and Language Therapy II
Terapia da fala na perturbação da voz/ Speech and
Language Therapy in Voice Disorders
(14 Items)

TF/SLT

S

168

57 T; 20 TP

6

NA

CSC/SBS

S

84

3

NA

TF/SLT

S

112

35 T; 35 TP
8 T; 27 TP; 10
PL

4

NA

TF/SLT

S

112

28 TP; 16 PL

4

NA

TF/SLT

A

84

70 E

3

NA

TF/SLT

S

224

50 T; 28 TP; 12
8
PL

NA

9.3. Plano de estudos - 3º ano - 3º ano curricular
9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
3º ano
9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
3rd year
9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
3º ano curricular
9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
3rd curricular year

9.3.3 Plano de estudos / Study plan
Unidades Curriculares / Curricular Units
Saúde mental/ Mental Health
Terapia da fala na perturbação do desenvolvimento da
linguagem II/ Speech and Language Therapy in Language
Development Disorders II
Terapia da fala na perturbação da leitura, da escrita e do
cálculo I/ Speech and Language Therapy in Reading,
Writing and Arithmetic Disorders I
Métodos de pesquisa e tratamento de dados em terapia da
fala III/Research Methods and Data Processing in Speech
and Language Therapy III
Terapia da fala nas necessidades complexas de
comunicação I/ Speech and Language Therapy in Complex
Communication Needs I
Fundamentos em terapia da fala III/ Fundamentals of
Speech and Language Therapy III
Terapia da fala na perturbação neuromotora do
desenvolvimento/ Speech and Language Therapy in
Developmental Neuromotor Disorders
Terapia da fala na perturbação motora da fala/ Speech and
Language Therapy in Motor Speech Disorders
Estágio em terapia da fala III/ Clinical Practice in Speech
and Language Therapy III
(9 Items)

Área
Científica /
Scientific
Area (1)
CB/BS

Duração
/
Duration
(2)
S

Horas
Trabalho /
Working
Hours (3)
84

Horas
Observações
Contacto /
/
ECTS
Contact Hours
Observations
(4)
(5)
20 T; 10 TP
3
NA

TF/SLT

S

84

21 TP; 12 PL

3

NA

TF/SLT

S

56

28 TP

2

NA

MI/RM

S

84

14 T; 22 TP

3

NA

TF/SLT

S

112

32 TP; 12 PL

4

NA

TF/SLT

A

224

52 TP; 20 S

8

NA

TF/SLT

S

112

30 TP; 10 PL

4

NA

TF/SLT

S

84

16 TP; 12 PL

3

NA

TF/SLT

S

840

350 E; 60 OT

30

NA

9.3. Plano de estudos - 4º ano - 4º ano curricular
9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
4º ano
9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
4th year
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9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
4º ano curricular
9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
4th curricular year

9.3.3 Plano de estudos / Study plan
Unidades Curriculares / Curricular Units
Terapia da fala nas necessidades complexas de
comunicação II/ Speech and Language Therapy in
Complex Communication Needs II
Fundamentos em terapia da fala IV/ Fundamentals of
Speech and Language Therapy IV
Terapia da fala na perturbação da leitura, da escrita e do
cálculo II/ Speech and Language Therapy in Reading,
Writing and Arithmetic Disorders II
Investigação Aplicada em Terapia da Fala/Applied
Research in Speech and Language Therapy
Terapia da fala na comunidade/ Speech and Language
Therapy in the Community
Terapia da fala na perturbação da fluência II/ Speech and
Language Therapy in Fluency Disorders II
Terapia da Fala no multilinguismo/ Speech and Language
Therapy in Multilingualism
Estágio em terapia da fala IV/ Clinical Practice in Speech
and Language Therapy IV
(8 Items)

Área
Científica /
Scientific
Area (1)

Duração
/
Duration
(2)

Horas
Trabalho /
Working
Hours (3)

Horas
Observações
Contacto /
/
ECTS
Contact Hours
Observations
(4)
(5)

TF/SLT

S

168

20TP; 30 PL;
20 S

6

NA

TF/SLT

S

84

27 S

3

NA

TF/SLT

S

112

25 TP; 20 PL

4

NA

MI/RM

A

224

30 TP; 10 OT;
40 TC

8

NA

TF/SLT

S

84

10 TP; 20 TC

3

NA

TF/SLT

S

84

20 TP; 14 S

3

NA

TF/SLT

S

84

15 TP; 15 PL

3

NA

TF/SLT

S

840

490 E; 45 OT

30

NA

9.4. Fichas de Unidade Curricular
Anexo II - Anatomo-fisiologia
9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Anatomo-fisiologia
9.4.1.1. Title of curricular unit:
Anatomy and Physiology
9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
CB/BS
9.4.1.3. Duração:
Semestral
9.4.1.4. Horas de trabalho:
140
9.4.1.5. Horas de contacto:
60
9.4.1.6. ECTS:
5
9.4.1.7. Observações:
<sem resposta>
9.4.1.7. Observations:
<no answer>
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9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Inês Susana Pires Carreira da Conceição/ 20 H
9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
Cláudio Alexandre Marques Maroco/20 H
Sílvia do Rosário Piteira Natário de Lourenço/ 20 H
9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
No final da unidade curricular o estudante deverá ser capaz de:
A. Descrever as estruturas básicas do organismo
B. Descrever os principais fenómenos fisiológicos relacionados com as estruturas anatómicas referentes ao ponto
anterior
C. Distinguir as principais características dos diferentes órgãos do corpo humano, relacionados com as funções
comunicativas e oromotoras
D. Descrever a anatomia e fisiologia dos principais sistemas orgânicos do corpo humano
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
At the end the curricular unit the student should be able to:
A. Describe the basic structures of the organism
B. Describe the main physiological phenomena related to the anatomical structures referring to the previous point
C. To distinguish the main characteristics of the different organs of the human body, related to the communicative and
oromotor functions
D. Describe the anatomy and physiology of the main organic systems of the human body
9.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Conceitos gerais de Anatomia e Fisiologia;
2. Anatomia e fisiologia da Cabeça e Pescoço;
3. Anatomia e fisiologia do aparelho de fonação;
4. Anatomia e fisiologia sistema auditivo;
5. Coluna vertebral e Tórax: Ossos; Músculos e Articulações
6. Membros superiores: Ossos, Músculos, Articulações e vascularização;
7. Membros inferiores: Ossos, Músculos, Articulações e vascularização;
8. Anatomia e fisiologia do Sistema Respiratório;
9. Anatomia e fisiologia do Sistema Cardiovascular;
10. Cavidade abdominal: Esplancnologia;
11. Avaliação da Tensão arterial e pulsos periféricos;
12. Introdução ao Sistema Nervoso;
13. Anatomia e fisiologia do Sistema Nervoso central e periférico;
14. Noções sobre Sistema Nervoso Autónomo;
15. Nervos cranianos.

9.4.5. Syllabus:
1. General concepts of anatomy and physiology;
2. Anatomy and physiology of the head and neck;
3. Anatomy and physiology of the phonation apparatus;
4. Anatomy and physiology of the the outer, middle, and inner ear;
5. Vertebral column and thorax: bones, muscles and joints;
6. The upper limb: bones, muscles, joints and vascularization;
7. The lower limb: bones, muscles, joints and vascularization;
8. Anatomy and physiology of the respiratory system;
9. Anatomy and physiology of the cardiovascular system;
10. Abdominal cavity: anatomy and physiology
11. Evaluation of blood pressure and heart rate;
12. The nervous system;
13. Anatomy and physiology of the central and peripheral nervous system;
14. The autonomic nervous system;
15. The cranial nerves.
9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Objetivo A: 1
Objetivo B: 1; 2; 3; 4; 8; 9; 10 e 13
Objetivo C: 2; 3 e 4
Objetivo D: 1-15
9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Objetivo A: 1
Objetivo B: 1; 2; 3; 4; 8; 9; 10 and 13
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Objetivo C: 2; 3 and 4
Objetivo D: 1-15
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologia expositiva, colaborativa, demonstrativa e activa. Visionamento e análise de vídeos e de artigos científicos,
demonstração e utilização de materiais, estudos de caso e aplicação prática dos conhecimentos adquiridos.
Avaliação da UC:
2 (dois) Testes de escolha múltipla com exclusão de matéria (os alunos terão que ter pelo menos 10 valores em cada
um dos testes para aprovação na UC) – ponderação de 50% cada um.
Exame final:
Teste escrito (100%)
Para a obtenção de aprovação, o estudante deverá ter classificação ≥ a 10,00/20 valores
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Expositive, collaborative, demonstrative and active. Screening and analysis of videos and scientific articles,
demonstration and use of materials, case studies and pratic application of the acquired knowledge.
Periodical assessment:
2 Tests of multiple choice: the student must have on each test at least 10 values (50% each test)
Final exam:
Written exam (100%)
To achieve approval, the student must have at least 10,00/20 points
9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Os conteúdos teóricos da unidade curricular são apresentados através de aulas expositivas e privilegiam os conceitos
designados pela literatura mais atual.
Os conteúdos clínicos são abordados numa aula dinâmica que privilegia a análise e interpretação de estudos de caso
visionados, uso de instrumentos de avaliação, bem como análise de artigos de investigação e e aplicação prática dos
conhecimentos adquiridos.
9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The theoretical content of the syllabus are presented through lectures and favour the concepts designated by most
current literature.
The clinical contents are covered in a class dynamic that focuses on analysis and interpretation of case studies
displayed, use of assessment tools, as well as analysis of research papers and and pratic application of the acquired
knowledge.
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
AN 9 - Chusid, J. (1972). Neuroanatomia correlativa e neurologia funcional. 14ª edição. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan.
AN 15 - Mackinnon, P. & Morris J. F. (1990). Oxford textbook of functional anatomy. Vol. 3, Head and Neck. Oxford:
Oxford University Press.
AN 27 - Tortora, G., Sandra Reynolds Grabowski, S. (1993). Principles of anatomy and physiology. 7th edition. New
York : Harper Collins College
AN 35 - Van Wynsberghe, D., Noback, C. & Carola, R. (1995). Human anatomy & physiology. 3rd edition Mc Graw Hill.

Anexo II - Pediatria
9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Pediatria
9.4.1.1. Title of curricular unit:
Pediatrics
9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
CB/BS
9.4.1.3. Duração:
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Semestral / 1 semester
9.4.1.4. Horas de trabalho:
112
9.4.1.5. Horas de contacto:
40
9.4.1.6. ECTS:
4
9.4.1.7. Observações:
<sem resposta>
9.4.1.7. Observations:
<no answer>
9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Catarina Sofia Góis Marceano Ribeiro Luís/ 20 H
9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
Raquel Catarina Veiga Silva Coelho/ 20 H
9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
No final da unidade curricular o estudante deverá ser capaz de:
A. Reconhecer doenças morfológicas, neurológicas, genéticas e infeciosas da infância e da adolescência.
B. Identificar etapas do período pré-natal e do desenvolvimento global dos 0 aos 18
C. Enunciar as principais caraterísticas do desenvolvimento global dos 0 aos 18
D. Distinguir alterações alimentares da infância e da adolescência
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
At the end the curricular unit the student should be able to:
A. To recognize morphological, neurological, genetic and infectious diseases of childhood and adolescence.
B. Identify stages of the prenatal period and the overall development from 0 to 18
C. To state the main characteristics of the global development from 0 to 18.
D. Distinguish food changes from childhood and adolescence
9.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Conhecimentos pediátricos básicos
a. Gravidez e período neonatal
b. Principais doenças infecciosas e vacinação
c. Crescimento e alimentação
d. Segurança e estilos de vida saudáveis
2. Desenvolvimento psicomotor e variantes/patologias
a. Principais etapas do desenvolvimento psicomotor
b. Patologias do desenvolvimento psicomotor: perturbação de desenvolvimento intelectual, perturbação do espetro do
autismo, perturbação de hiperatividade com défice de atenção, perturbações de aprendizagem específica
3. Principais patologias neurológicas
a. Epilepsia, paralisia cerebral, acidentes vasculares cerebrais, tumores cerebrais
9.4.5. Syllabus:
1. Basic pediatric principles
a. Pregnancy and neonatal period
b. Common infectious illness and vaccination
c. Growth and nutrition
d. Saffety and healthy life styles
2. Psychomotor development and its variants
a. Psychomotor stages
b. Intellectual disabilitty, autism spectrum disorder, attention deficit with hyperactive disorder and learning disabilities
3. Selected neurological diseases
a. Epilepsy, cerebral palsy, stroke and brain tumors
9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Objetivo A: 1 e 4
Objetivo B: 2 e 3
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Objetivo C: 2 e 3
Objetivo D: 1
9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Objective A: 1 and 4
Objective B: 2 and 3
Objective C: 2 and 3
Objective D: 1
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologia expositiva, colaborativa, demonstrativa e activa, com principais aspetos teóricos dos temas abordados.
Visionamento e análise de vídeos exemplificativos, apresentação de casos clínicos.
Avaliação periódica:
Teste escrito – 100%
Exame final:
Teste escrito -100%
Para a obtenção de aprovação, o aluno deverá ter classificação ≥ a 10,00/20 valores
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Expositive, collaborative, demonstrative and active presentation of the theoretical aspects of the proposed themes.
Screening and analysis of videos, case studies.
Periodical assessment:
Written test – 100%
Final exam:
Written exam - 100%
To achieve approval, the student must have at least 10,00/20 points
9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Os conteúdos teóricos da unidade curricular são apresentados através de aulas expositivas e privilegiam os conceitos
designados pela literatura mais atual.
Os conteúdos clínicos são abordados numa aula dinâmica que privilegia a análise e interpretação de estudos de caso
visionados, uso de instrumentos de avaliação, bem como análise de artigos de investigação.
9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The theoretical content of the syllabus are presented through lectures and favour the concepts designated by most
current literature.
The clinical contents are covered in a class dynamic that focuses on analysis and interpretation of case studies
displayed, use of assessment tools, as well as analysis of research papers.
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
D 134 - Gesell, A., Amatruda, C. S., Knobloch, H., & Pasamanick, B. (1947). Developmental diagnosis: normal and
abnormal child development, clinical methods and pediatric applications (p. 331). New York: Hoeber.
PD 40 - Lefevre, A. B., & Diament, A. J. (1980). Neurologia infantil: semiologia clinica, tratamento. In Neurologia infantil:
semiologia clinica, tratamento (pp. 781-781).
PD 45 - Polnay, L., & Hull, D. (1985). Community paediatrics.

Anexo II - Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem
9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem
9.4.1.1. Title of curricular unit:
Developmental Psychology
9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
CSC/SBS
9.4.1.3. Duração:
Semestral/ 1 Semester
9.4.1.4. Horas de trabalho:
140
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9.4.1.5. Horas de contacto:
54
9.4.1.6. ECTS:
5
9.4.1.7. Observações:
<sem resposta>
9.4.1.7. Observations:
<no answer>
9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Miguel Mata Pereira - 54 H
9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
<sem resposta>
9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
No final da unidade curricular o estudante deverá ser capaz de:
A. Descrever o processo do desenvolvimento humano nos diferentes ciclos de vida: bebé, criança, adolescência,
adulto, idoso.
B. Distinguir as teorias do desenvolvimento humano: Psicanálise; Comportamentalismo; Cognitivismo, Humanismo.
C. Descrever diferentes perspetivas da aprendizagem: conforme Glasser; conforme Bloom.
D. Conhecer diferentes metodologias de aprendizagem: aprendizagem baseada em problemas; aprendizagem baseada
em projeto; aprendizagem baseada em inquérito; aprendizagem baseada em desafios; aprendizagem baseada em
jogos; aprendizagem baseada na programação em par; aprendizagem baseada na sala de aula invertida; aprendizagem
baseada na gamificação.
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
At the end the curricular unit the student should be able to:
A. Describe the process of human development in different life cycles: infant, child, adolescence, adult, elderly.
B. Distinguish the theories of human development: Psychoanalysis; Behaviorism; Cognitivism, Humanism.
C. Describe different learning perspectives: according to Glasser and according to Bloom.
D. To know different learning methodologies: problem-based learning, project-based learning, inquiry-based learning,
challenge-based learning, game-based learning; pair programming-based learning; flipped classroom-based learning,
and gamification-based learning.
9.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Conceito de desenvolvimento humano;
2. Teorias do desenvolvimento:
a. Psicanálise
b. Comportamentalismo
c. Cognitivismo
d. Humanismo
3. Ciclos de desenvolvimento:
a. Desenvolvimento pré-natal, peri-natal e o recém-nascido
b. Desenvolvimento dos 0 aos 2 anos
c. Desenvolvimento dos 2 aos 6 anos
d. Desenvolvimento dos 6 aos 12 anos
e. Puberdade e a adolescência
f. Idade adulta
g. Idade sénior
4. Aprendizagem segundo Glasser e segundo Bloom
5. Metodologias de aprendizagem:
a. Aprendizagem baseada na resolução de problemas
b. Aprendizagem baseada em projeto
c. Aprendizagem baseada em inquérito
d. Aprendizagem baseada em desafio
e. Aprendizagem baseada em jogos
f. Aprendizagem baseada na programação a par
g. Aprendizagem baseada na sala de aula invertida
h. Aprendizagem baseada na gamificação

9.4.5. Syllabus:
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1. The concept of human development.
2. Theories of development:
a. Psychoanalysis
b. Behaviourism
c. Cognitivism
d. Humanism
b. Cycles of development:
a. Prenatal and peri-natal development and the new-born
b. The development from 0 to 2 years
c. The development from 2 to 6 years
d. The development from 6 to 12 years
e. Puberty and adolescence
f. Adulthood
g. Senior age
c. Learning according to Glasser and Bloom
d. Learning methodologies:
a. Problem-based learning
b. Project-based learning
c. Inquiry-based learning
d. Challenge-based learning
e. Game-based learning
f. Pair programming-based learning
9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Objetivo A: 1 e 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 3g;
Objetivo B: 2a,2b, 2c, 2d;
Objetivo C: 4;
Objetivo D: 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 5g, 5h.
9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Objetive A: 1 e 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 3g;
Objetive B: 2a,2b, 2c, 2d;
Objetive C: 4;
Objetive D: 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 5g, 5h.
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologia expositiva, participativa, colaborativa e demonstrativa, com apresentações teóricas complementadas com
pesquisas individuais e de grupo, debates, discussão e síntese de textos escritos e/ou de outros materiais pertinentes,
realização de exercícios práticos e análise de estudos de caso.
Avaliação periódica:
- Trabalho de grupo sobre desenvolvimento ou aprendizagem com base na observação e entrevista a um indivíduo ou
grupo de indivíduos, com uma ponderação de 60%: (40% trabalho escrito; 20% apresentação oral);
- Trabalho individual, com uma ponderação de 40%.
Exame final:
Teste escrito, com uma ponderação de 100%.
Para a obtenção de aprovação, o aluno deverá ter classificação ≥ a 10 valores (escala de 0 a 20).
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Expository, participatory, collaborative, and demonstrative methodologies, with theoretical presentations
complemented by individual and group research, debates, discussion, and synthesis of written texts and/or other
relevant materials, practical exercises, and analysis of case studies.
Periodic evaluation:
- Group assignment/work about development or learning, based on an observation and interview of an individual or
group of individuals – 60% (40% written essay / 20% oral presentation).
- Individual written essay – 40%.
Final exam:
Written test – 100%.
To obtain approval, the student must have a classification ≥ to 10 values (scale from 0 to 20).
9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
As metodologias de ensino mobilizadas nesta unidade curricular têm em consideração os seus objetivos, optando-se
por métodos expositivos (aulas de tipo teórico) e proativos (trabalhos de grupo, análise e discussão de casos e
problemas).
Na componente da Psicologia do Desenvolvimento o foco centra-se sobre as dimensões intelectuais, emocionais e
sociais do desenvolvimento ao longo das diferentes fases do ciclo de vida. Na componente da Psicologia da
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Aprendizagem, o foco centra-se no modo como diferentes abordagens analisam o processo de aprendizagem e sobre
metodologias de aprendizagem e suas aplicabilidades.
Pretende-se assim que os alunos possam compreender a complexidade do Desenvolvimento e da Aprendizagem,
mobilizando informação sobre teorias e conceitos específicos destes domínios, de modo a transferir esses
conhecimentos para os contextos práticos de intervenção.
9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies used in this curricular unit consider its objectives, opting for expository methods
(theoretical classes) and proactive methods (group work, analysis and discussion of cases and problems).
In the Developmental Psychology component, the focus is on the intellectual, emotional, and social dimensions of
development throughout the different stages of the life cycle. In the Learning Psychology component, the focus is on
how different approaches analyze the learning process and on learning methodologies and their applicability.
It is intended that students can understand the complexity of Development and Learning, mobilizing information from
theories and concepts specific to these domains, to transfer this knowledge to the practical contexts of intervention.
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
PS 133 Barros, L. (1999). Psicologia pediátrica. Lisboa: Climepsi.
PD 65 Brazelton, T. B. (1993). A relação mais precoce. Lisboa: Terramar.
GG 48 Fontaine, R. (1999). Psicologia do envelhecimento. Lisboa: Climepsi.
PD 145 Freud, S. (2009). Três ensaios sobre a teoria da sexualidade. Lisboa: Relógio d’Água.
OS 72(T) Gleitman, H. (1999). Psicologia (4ª Ed.). Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.
PD 95 Papalia, D., Olds, S. & Feldman, R. (2001). O Mundo da criança. Lisboa: McGraw Hill.
PS191(T) Pedro, J. G. (2005). A criança e a família no séc. XXI. Lisboa: Dinalivro.
PS 4 Piaget, J. (1986). Seis estudos de psicologia. Lisboa: Publicações Dom Quixote.

Anexo II - Patologia Geral e Literacia em Saúde
9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Patologia Geral e Literacia em Saúde
9.4.1.1. Title of curricular unit:
General Pathology and Health Literacy
9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
CB/BS
9.4.1.3. Duração:
Semestral/ 1 Semester
9.4.1.4. Horas de trabalho:
112
9.4.1.5. Horas de contacto:
50
9.4.1.6. ECTS:
4
9.4.1.7. Observações:
<sem resposta>
9.4.1.7. Observations:
<no answer>
9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Inês Susana Pires Carreira da Conceição
9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
Cláudio Alexandre Marques Maroco - 12H
Sílvia do Rosário Piteira Natário de Lourenço - 6H
Inês Tello Rato Milheiras Rodrigues - 22H
9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
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No final da unidade curricular o estudante deverá ser capaz de:
A. Descrever o processo fisiopatológico que desencadeia as manifestações de doenças (sinais, sintomas, alterações
laboratoriais) mais prevalentes
B. Diferenciar sinais de alerta de doença por forma a antecipar a sua instalação ou agravamento
C. Diferenciar quadros agudos de quadros crónicos
D. Interpretar mecanismos fisiopatológicos
E. Diferenciar aspetos epidemiológicos em doenças relacionadas com a TF
F. Discutir a importância da literacia em saúde na população em geral e nas comunidades com características
específicas
G. Analisar estratégias para a promoção da literacia em saúde
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
At the end the student should be able to:
A. Describe the pathophysiological process that triggers the most prevalent manifestations of diseases (signs,
symptoms, laboratory alterations)
B. Differentiate disease warning signs in order to anticipate their installation or worsening
C. Differentiate acute from chronic contexts
D. Interpreting pathophysiological mechanisms
E. Differentiating epidemiological aspects in TF-related diseases
F. To discuss the importance of health literacy in the general population and in communities with specific
characteristics
G. Analyzing strategies for health literacy promotion
9.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Noções de patologia e fisiopatologia:
a. Bases para conhecimento da doença;
b. Noções básicas de farmacologia;
c. Conhecimento básico dos exames auxiliares de diagnóstico
2. Doenças e as suas causas:
a. Fisiopatologia da lesão celular;
b. Causas da lesão celular;
c. Lesão celular direta;
d. Lesão celular indireta;
e. Mecanismos da lesão celular;
f. Adaptação;
g. Lesão reversível e lesão ireversível.
3. Mecanismos de resposta do hospedeiro à agressão:
a. Resposta inflamatória;
b. Síndrome febril;
c. Reparação tecidular;
d. Fisiopatologia do edema;
e. Fisiopatologia da dor;
f. Fisiopatologia do stresse.
4. Fisiopatologia de alguns sistemas:
a. Fisiopatologia do sistema respiratório;
b. Fisiopatologia do sistema cardiovascular;
c. Fisiopatologia das perturbações da nutrição;
d. Fisiopatologia da fome e saciedade;
e. Fisiopatologia do sistema endócrino.

9.4.5. Syllabus:
1. Pathology and pathophysiology:
a. Basis knowledge of the disease;
b. Basics of pharmacology;
c. Basic knowledge of diagnostic tests.
2. Diseases and their causes:
a. Pathophysiology of cell injury;
b. Causes of cell damage;
c. Direct cellular injury;
d. Indirect cell damage;
e. Mechanisms of cell damage;
f. Adaptation;
g. Ireversible and reversible injury lesion.
3. Mechanisms of the host response to injury:
a. Inflammatory response;
b. Febrile illness;
c. Tissue repair;
d. Pathophysiology of oedema;
e. Pathophysiology of pain;
f. Pathophysiology of stress.
4. Pathophysiology of some systems:
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a. Pathophysiology of the respiratory system;
b. Pathophysiology of the cardiovascular system;
c. Pathophysiology of disorders of nutrition;
d. Pathophysiology of hunger and satiety;
e. Pathophysiology of the endocrine system.
9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Objetivo A: 1
Objetivo B: 1 e 2
Objetivo C: 2 e 3
Objetivo D: 2 e 3
Objetivo E: 1 - 4
Objetivo F: 1 - 4
Objetivo G: 1 - 4
9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Objetive A: 1
Objetive B: 1 and 2
Objetive C: 2 and 3
Objetive D: 2 and 3
Objetive E: 1 - 4
Objetive F: 1 - 4
Objetive G: 1 - 4
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologia expositiva, colaborativa, demonstrativa e activa. Visionamento e análise de vídeos e de artigos científicos,
demonstração e utilização de materiais, estudos de caso e Trabalhos de grupo.
Avaliação da UC:
Testes: escolha múltipla (50%);
Trabalho escrito: revisão narrativa (50%);
Exame final:
Teste escrito (100%)
Para a obtenção de aprovação, o aluno deverá ter classificação ≥ a 10,00/20 valores
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Expositive, collaborative, demonstrative and active. Screening and analysis of videos and scientific articles,
demonstration and use of materials, case studies and group work.
Periodical assessment:
Tests: multiple choice (50%);
Written work: narrative review (50%);
Final exam:
Written exam (100%)
To achieve approval, the student must have at least 10,00/20 points
9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Os conteúdos teóricos da unidade curricular são apresentados através de aulas expositivas e privilegiam os conceitos
designados pela literatura mais atual.
Os conteúdos clínicos são abordados numa aula dinâmica que privilegia a análise e interpretação de estudos de caso
visionados, uso de instrumentos de avaliação, bem como análise de artigos de investigação e trabalhos de grupo.
9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The theoretical content of the syllabus are presented through lectures and favour the concepts designated by most
current literature.
The clinical contents are covered in a class dynamic that focuses on analysis and interpretation of case studies
displayed, use of assessment tools, as well as analysis of research papers and group work.
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
SP 202 Carton, J.; Daly, R. &Ramani, P. (2007). Clinical pathology (1st ed.). New-York: Oxford
FI 50 Hammer G; McPhee S. (2015). Fisiopatologia da Doença: Uma Introdução à Medicina Clínica (7ª edição). McGrawHill.
FI 54 Nowak T; Handford G. (2004). Pathophysiology: Concepts and Applications for Health Care Professionals (3rd
edition). McGraw-Hill.
FI 45 Pinto, A.M. (2007). Fisiopatologia: Fundamentos e Aplicações (1ª ed.). Lisboa: LIDEL- Edições técnicas, lda.
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Anexo II - Linguística
9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Linguística
9.4.1.1. Title of curricular unit:
Linguistics
9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
CL/LS
9.4.1.3. Duração:
Semestral / 1 Semester
9.4.1.4. Horas de trabalho:
112
9.4.1.5. Horas de contacto:
58
9.4.1.6. ECTS:
4
9.4.1.7. Observações:
<sem resposta>
9.4.1.7. Observations:
<no answer>
9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Isabel Maria da Silva Franco Desmet - 58 H
9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
<sem resposta>
9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
No final da unidade curricular o estudante deverá ser capaz de:
A. Reconhecer teorias gerais sobre linguagem humana verbal enquanto fenómeno biológico, mental e sociocultural
B. Explicar a universalidade da linguagem
C. Distinguir propriedades à especificidade, diversidade e multiplicidade das línguas naturais
D. Reconhecer dinâmicas e mecanismos de funcionamento das línguas enquanto sistemas complexos
E. Descrever as interferências na comunicação e fatores facilitadores
F. Distinguir entre a descrição e explicação de fenómenos linguísticos
G. Distinguir os níveis de análise linguística: fonética, fonologia, semântica, morfologia, sintaxe e pragmática
H. Desenvolver capacidades de análise linguística de enunciados normativos de crianças e adultos
I. Comparar o sistema de produção de fala da criança com o do adulto
J. Analisar corpora linguísticos
K. Interpretar dados e sua implicação clínica
L. Interpretar dados analisados e seu potencial para ciência em terapia da fala
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
At the end the student should be able to:
A. Recognize the general theories on human verbal language as a biological, mental and socio- cultural phenomenon
B. Explain the universality of language
C. Distinguishing properties underlying the specificity, diversity and multiplicity of natural languages
D. Recognise dynamics and mechanisms of language operation as complex systems
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E. Describe communication interferences and facilitation factors
F. Distinguish between description and explanation of linguistic phenomena
G. Distinguish the levels of linguistic analysis: phonetics, phonology, semantics, morphology, syntax and pragmatics
H. Develop linguistic analysis skills of normative statements of children and adults
I. Compare child's speech production system with adult
J. Analyse linguistic corpora
K. Interpret the data analysed and their clinical implications
L. Interpret the data analysed and their potential for science in speech therapy
9.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Linguística: teorias gerais, universalidade
2. Estruturalismo, funcionalismo e distribucionalismo; Natureza e características do signo linguístico (SL); Dicotomias
saussureanas; Sistema de signos e valores; Função e distribuição dos SL; Sistema a diassistema
3. Origem e especificidade da linguagem humana verbal/oral/escrita; Dupla articulação da linguagem; Funções da
linguagem humana verbal; Interação linguagem humana não verbal e não humana
4. Fonética e Fonologia: Articulatória, acústica e percetiva. Modelos, métodos e classificações
5. Morfologia e Lexicologia: palavra e morfema; Estruturas morfológicas e criatividade lexical; Modelos, métodos e
classificações
6. Sintaxe: constituintes e funções; Formas de representação; Classificação e constituintes em estruturas
arborescentes
7. Semântica: lexical e frásica; Unidade lexical, relações semântico-lógicas, campos lexicais e semânticos
8. Pragmática: textual, discursiva e indexical; Dialogística e proxémica verbal
9.4.5. Syllabus:
1. Linguistics: general theories; Universality;
2. Structuralism, functionalism and distributionalism; Nature and characteristics of linguistic sign (LS); Saussurean
dichotomies; Sign and value system; Function and distribution of LS; System to diasystem
3. Origin and specificity of verbal/oral/written human language; Double articulation of language; Functions of verbal
human language; Interaction of non-verbal/non-human language
4. Phonetics and Phonology: Articulatory, acoustic and perceptive phonetics; Models, methods and classifications
5. Morphology and lexicology: Word and morpheme; Morphological structures and lexical creativity; Models, methods
and classifications
6. Syntax: Constituents and functions; Forms of representation; Classification and constituents in arborescent
structures
7. Semantics: Lexical and phrasal semantics; Lexical unity, semantic-logical relations, lexical and semantic fields
8. Pragmatics: Textual, discursive and indexical; Verbal dialogic and proxemic
9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Objetivo A: 1
Objetivo B: 1 e 2
Objetivo C: 3
Objetivo D: 3
Objetivo E: 3
Objetivo F: 3
Objetivo G: 4
Objetivo H: 5 e 6
Objetivo I: 5, 6, 7 e 8
Objetivo J: 5, 6, 7 e 8
Objetivo K: 5, 6, 7 e 8
Objetivo L: 5, 6, 7 e 8
9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Objetive A: 1
Objetive B: 1 and 2
Objetive C: 3
Objetive D: 3
Objetive E: 3
Objetive F: 3
Objetive G: 4
Objective H: 5 and 6
Objective I: 5, 6, 7 and 8
Objective J: 5, 6, 7 and 8
Objective K: 5, 6, 7 and 8
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologia expositiva, colaborativa, demonstrativa e activa. Análise de dados linguísticos e de artigos científicos ;
demonstração e utilização de técnicas e materiais ; estudos de caso.
Avaliação periódica:
1 teste escrito (60%) e 1 prova prática escrita e oral (40%)
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Exame final:
Teste escrito- 100%
Para a obtenção de aprovação, o aluno deverá ter classificação ≥ a 10,00/20 valores
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Expositive, collaborative, demonstrative and active methodology. Analysis of linguistic data and scientific articles;
demonstration and use of technics and materials ; case studies.
1 written test (60%) and 1 written and oral practical test (40%)
Final exam:
Written test (100%)
To achieve approval, the student must have at least 10,00/20 points
9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Sendo esta unidade curricular uma unidade de iniciação aos estudos linguísticos, apresenta uma forte componente
teórica nos três primeiros pontos do programa e teórico-prática nos restantes cinco pontos do programa.
A avaliação periódica subdivide-se em dois momentos avaliativos presenciais, cobrindo as diferentes partes do
programa.
9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Since this course is a unit of initiation to linguistic studies, it presents a strong theoretical component in the first part
of the program, and a theoretical and practical component in the second part of the program.
Periodic assessment is divided into two evaluation moments with attendance, covering the different parts of the
program.
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
LI 11 Chomsky, N. (1986). O Conhecimento da língua. Sua natureza, origem e uso, Colecção Universitária.
LI 69 Duarte, I. (2000). Língua Portuguesa. Instrumentos de análise, Lisboa: Universidade Aberta.
LI 4 Faria, I.H. et al. (1996). Introdução à Linguística Geral e Portuguesa, Lisboa: Caminho.
LI 9 Fromkin, V. & Rodman, R. (1993). Introdução à Linguagem, Coimbra: Livraria Almedina.
D 523 Saussure, F. (1978). Curso de Linguística Geral, Lisboa: D. Quixote.

Anexo II - Aquisição e desenvolvimento da linguagem
9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Aquisição e desenvolvimento da linguagem
9.4.1.1. Title of curricular unit:
Speech Language Acquisition and Development
9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
CL/LS
9.4.1.3. Duração:
Semestral/ 1 Semester
9.4.1.4. Horas de trabalho:
168
9.4.1.5. Horas de contacto:
72
9.4.1.6. ECTS:
6
9.4.1.7. Observações:
<sem resposta>
9.4.1.7. Observations:
<no answer>
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9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Dulce Henriques Tavares - 46 H
9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
Jaqueline Raquel dos Santos Carmona - 26 H
9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
No final da unidade curricular o estudante deverá ser capaz de:
A. Distinguir as principais correntes teóricas sobre Aquisição e Desenvolvimento da Linguagem de L1 e L2
B. Explicar a universalidade da comunicação
C. Comparar as diferentes etapas do desenvolvimento linguístico dos 0 aos 21 anos, nos diferentes contextos e
interlocutores
D. Integrar as relações interpessoais no seio do grupo
E. Diferenciar desenvolvimento linguístico típico versus variação e desvio
F. Analisar comunicação paralinguística (gestos, sinais, linguagem corporal)
G. Analisar as particularidades do comportamento empático do indivíduo num grupo
H. Generalizar capacidades de comunicação verbal e não-verbal com o outro e com o grupo
I. Compilar informação para a construção de grelha de observação do comportamento comunicativo infantil
J. Registar dados da observação do comportamento comunicativo infantil
K. Adaptar o seu comportamento ao comportamento comunicativo infantil
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
At the end the curricular unit the student should be able to:
A. Distinguishing the main theoretical currents on L1 and L2 Language Acquisition and Development
B. Explaining the universality of communication
C. Comparing the different stages of linguistic development from 0 to 21 years old, in the different contexts and
interlocutors
D. Integrating interpersonal relations within the group
E. Differentiate typical linguistic development versus variation and deviation
F. Analyse paralinguistic communication (gestures, signs, body language)
G. Analyse the particularities of the empathic behaviour of the individual in a group
H. Generalising verbal and non-verbal communication skills with each other and with the group
I. Compile information for the construction of an observation grid for children's communicative behaviour
J. Recording data on the observation of children's communicative behaviour
K. Adapting your behaviour to children's communicative behaviour
9.4.5. Conteúdos programáticos:
1) Conceitos de comunicação, linguagem e fala
2) Bases para o desenvolvimento linguístico
a. Biológicas
b. Cognitivas
c. Sócio-ambientais
3) As principais correntes teóricas sobre Aquisição e Desenvolvimento da Linguagem de L1 e L2
4) Etapas do desenvolvimento linguístico dos 0 aos 21 anos nas áreas da pragmática, semântica, fonologia, morfologia
e sintaxe.
a. Desenvolvimento pré-linguístico
b. Desenvolvimento linguístico
c. Desenvolvimento metalinguístico
5) A influência do contexto escolar no desenvolvimento da linguagem.
6) Modelos de observação da comunicação infantil.
7) Observação do comportamento infantil
8) Construção de grelhas de observação natural: definição, objectivo e utilidade.
9) Desenvolvimento linguístico típico versus variação e desvio.

9.4.5. Syllabus:
1) Concepts of communication, language and speech
2) Basis for language development
a. Biological
b. Cognitive
c. Socio-environmental
3) The main theoretical currents on L1 and L2 Language Acquisition and Development
4) Stages of linguistic development from 0 to 21 years old in the areas of pragmatics, semantics, phonology,
morphology and syntax.
a. Pre-linguistic development
b. Linguistic development
c. Metalinguistic development
5) The influence of the school context on language development.
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6) Models of observation of children's communication.
7) Observation of child behavior
8) Construction of natural observation grids: definition, purpose and utility.
9) Typical language development versus variation and deviation.
9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Objetivo A: 1, 2 e 3
Objetivo B: 1 e 2
Objetivo C: 4
Objetivo D:5 e 6
Objetivo E: 9
Objetivo F: 7
Objetivo G: 7
Objetivo H: 5 e 8
Objetivo I: 6 e 7
Objetivo J: 7 e 8
Objetivo K: 6 e 7
9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Objective A: 1,2 and 3
Objective B: 1 and 2
Objective C: 4
Objective D: 5 and 6
Objective E: 9
Objective F: 7
Objective G: 7
Objective H: 5 and 8
Objective I: 6 and 7
Objective J: 7 and 8
Objective K: 6 and 7
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologia expositiva, colaborativa, demonstrativa e activa. Visionamento e análise de vídeos, demonstração e
utilização de materiais.
Avaliação periódica:
Teste escrito – 70%
Trabalho escrito em grupo – 30%
Exame final:
Teste escrito - 100%
Para a obtenção de aprovação, o aluno deverá ter classificação ≥ a 10,00/20 valores
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Expositive, collaborative, demonstrative and active. Screening and analysis of videos, demonstration and use of
materials.
Periodical assessment:
Written Test – 70%
Written group work - 30%
Final exam:
Written exam – 100%
To achieve approval, the student must have at least 10,00/20 points
9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Os estudantes começam por ter em aulas teóricas uma abordagem aos conceitos tratados na U.C., e são estimulados
no sentido de participarem ativamente, quer através de discussões quer através de reflexões, sobre os assuntos em
estudo; igualmente serão abordadas, nas aulas teóricas, as teorias que tentam explicar o desenvolvimento da
linguagem infantil; no sentido de integrarem na prática a matéria lecionada, terão de, através de aulas práticas,
observar e colher dados do comportamento linguístico infantil, em meio natural, nos jardins de infância. De forma a
que os estudantes possam conceber e construir materiais de observação natural do comportamento linguístico infantil
serão treinados nesse sentido nas aulas teórico práticas.
9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The students have a theorectical aproche of the concepts of the Unit, trought the expository lessons and are invited to
participate in discutions and reflections about the issues under study; they also will heard about the theories that try to
explain the child, language acquisition, and must observe, in a natural main, the child language communication, at
kindergardens, trought practical lessons. In order they can learn how to develop and make some child language
observational and colect data materials, they will be treined for this goal trought theoric / pratical classes.
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
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PPL90 - Acosta, V. M. et al. (2003) Avaliação da linguagem: teoria e prática do processo de avaliação do
comportamento linguístico infantil, São Paulo: Santos Livraria editora.
PPL33 - Bishop, D. & Mogford, K. (1993). Language development in exceptional circumstances. Hove (NY): Lawrence
Erlbaum Pub.
LI 141 - Clark, E. (2010). First Language Acquisition (2ª Ed). Cambridge University Press.
LI 137 - Lust, B. & Foley, C. (2004). First Language Acquisition: The Essencial Readings. Malden: BlackwellPublishing
PPL 28 - Sim Sim, M. I. (1998). Aquisição e Desenvolvimento da Linguagem.Lisboa: Universidade Aberta.

Anexo II - Otorrinolaringologia
9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Otorrinolaringologia
9.4.1.1. Title of curricular unit:
Otorhinolaryngology
9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
CB/BS
9.4.1.3. Duração:
Semestral / 1 Semester
9.4.1.4. Horas de trabalho:
112
9.4.1.5. Horas de contacto:
40
9.4.1.6. ECTS:
4
9.4.1.7. Observações:
<sem resposta>
9.4.1.7. Observations:
<no answer>
9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Castelo Rocha Caro Caçador - 40 H
9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
<sem resposta>
9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
No final da unidade curricular o estudante deverá ser capaz de:
A. Comparar a atuação dos diferentes profissionais que integram a equipa multidisciplinar da consulta de
otorinolaringologia
B. Relacionar a anatomofisiologia das estruturas que integram o aparelho pneumo-fono-articulatório
C. Comparar a anatomofisiologia das estruturas da audição
D. Diferenciar a fisiopatologia do aparelho pneumo-fono-articulatório e das estruturas da audição
E. Diferenciar exames complementares de diagnóstico em ORL
F. Distinguir reabilitação farmacológica, cirúrgica e em terapia da fala
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
At the end of the curricular unit the student should be able to:
A. Compare the performance of the different professionals that compose the multidisciplinary ENT team
B. Relate the anatomophysiology of the structures that frame the phonoarticulatory apparatus
C. Compare the anatomophysiology of hearing structures
D. Differentiate the pathophysiology of the phonoarticulatory apparatus and the hearing structures
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E. Differentiate complementary diagnostic tests in ENT
F. Discriminate pharmacological, surgical and speech therapy rehabilitation
9.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução - Importância da ORL no estudo da voz; elementos da equipa multidisciplinar
2. Aparelho fonatório - Anatomia, fisiologia, fisiopatologia e histologia; modificações com idade, sexo e alterações
hormonais; principais patologias; prevenção e noções terapêuticas; métodos de diagnóstico na patologia laríngea
(endoscopia, estroboscopia, electroglotografia, electromiografia, imagiologia)
3. Audição - Fisiopatologia da audição; principais patologias otológicas (surdez infantil, otite crónica e presbiacúsia);
principais formas diagnósticas e terapêuticas na reabilitação da surdez
4. Patologia nasal e dos seios perinasais - Fisiopatologia das fossas nasais e seios perinasais; patologias e
malformações das fossas nasais e seios perinasais e impacto na voz; noções básicas de diagnóstico e tratamento das
principais patologias
5. Integração neuromuscular na fala e deglutição - Fisiopatologia dos pares cranianos; Paralisias laríngeas; Disfagia
9.4.5. Syllabus:
1. Introduction - The importance of ENT in voice therapy; Multidisciplinary team
2. Vocal Mechanism - Anatomy, Physiology and histology of voice; Normal Voice Maturation; Vocal Pathology;
Diagnostics and Treatment of vocal pathology
3. Ear - Physiopathology of audition; Most important ear diseases; Diagnostics and Treatment
4. Nose - Physiopathology of the nose; Most important nasal diseases; Diagnostics and Treatment
5. Speech and Swallowing - Physiopathology of cranial nerves; Laryngeal paralysis; Dysphagia
9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Objetivo A: 1
Objetivo B: 2, 4 e 5
Objetivo C: 3
Objetivo D: 2, 3 e 4
Objetivo E: 2, 3 e 4
Objetivo F: 2, 3, 4 e 5
9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Objective A: 1
Objective B: 2, 4 and 5
Objective C: 3
Objective D: 2, 3 and 4
Objective E: 2, 3 and 4
Objective F: 2, 3, 4 and 5
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologia expositiva e demonstrativa. Observação de casos reais na consulta de voz do Hospital Cuf Tejo.
Avaliação periódica:
2 testes escritos - 50% cada
Exame final:
Prova escrita -100%
Para a obtenção de aprovação, o aluno deverá ter classificação ≥ a 10,00/20 valores
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Expositive, collaborative, demonstrative and active presentation of the theoretical aspects. Screening and analysis of
real clinical studies from CUF Tejo Hospital.
Periodical assessment:
2 written tests - 50% each
Final exam:
Written exam -100%
To achieve approval, the student must have at least 10,00/20 points
9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Os conteúdos teóricos da unidade curricular são apresentados através de aulas expositivas e privilegiam os conceitos
designados pela literatura mais atual.
Os conteúdos clínicos são abordados numa aula dinâmica que privilegia a análise e interpretação de casos reais, uso
de instrumentos de avaliação, bem como análise de artigos de investigação.
9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The theoretical content of the syllabus are presented through lectures that favour the concepts designated by most
current literature.
The clinical contents are covered in a class dynamic that focuses on analysis and interpretation of real case studies,
use of assessment tools, as well as analysis of research papers.
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9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
TF 345 - Becker, W., Naumann, H. H. & Pfaltz, C.R. (1994). Ear, nose and throat diseases: a pocket reference. 2nd ed.
London: George Thieme Verlag.
TF 568 - Lalwani, A. K. (2008). Current Diagnosis and treatment in Otolaryngology – head and neck surgery: 2nd
edition. McGrawHill.
TF 285 - Leonard, R. & Kendall, K. (2008). Dysphagia Assessment and treatment planning- A team approach. 2nd
edition. Plural publishing.
TF 506 - Paço, J. (2009). Manual de urgências. Lisboa: Hospital Cuf.
TF 576 I,II,III - Sataloff, R. T. (2017). Professional voice: the science and art of clinical care, 3-volume set. Plural
Publishing.
TF 330 I, II, III, IV, V - Ruah, S. B. & Ruah, C. B. (1998). Roche Farmacêutica Química (Eds.)

Anexo II - Audiologia
9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Audiologia
9.4.1.1. Title of curricular unit:
Audiology
9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
CB/BS
9.4.1.3. Duração:
Semestral / 1 Semester
9.4.1.4. Horas de trabalho:
84
9.4.1.5. Horas de contacto:
40
9.4.1.6. ECTS:
3
9.4.1.7. Observações:
<sem resposta>
9.4.1.7. Observations:
<no answer>
9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Jorge Humberto Ferreira Martins - 7 H
9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
Gonçalo Jorge Alves Nunes - 33 H
9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
No final da unidade curricular o estudante deverá ser capaz de:
A. Discutir o conceito e o enquadramento da Audiologia e do Audiologista
B. Distinguir o conceito de acústica e de onda sonora
C. Diferenciar as etiologias da surdez infantil e do adulto
D. Descrever o conceito de hipoacusia
E. Categorizar tipos e graus de surdez
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F. Comparar as diferentes formas de despiste e diagnóstico de surdez
G. Diferenciar formas de avaliação da audição periférica e central
H. Interpretar o registo gráfico dos diferentes testes auditivos
I. Examinar os conceitos de habilitação e reabilitação auditiva
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
At the end of the curricular unit the student should be able to:
A. Discuss the concept and framework of Audiology and the Audiologist
B. Distinguish the concept of acoustics and sound waves
C. Differentiate the etiologies of child and adult deafness
D. Describe the concept of hearing loss
E. Categorize types and degrees of deafness
F. Compare the different forms of screening and diagnosis of hearing loss
G. Differentiate between forms of assessment of peripheral and central hearing
H. Interpret the graphic record of the different hearing tests
I. Examine the concepts of habilitation and hearing rehabilitation
9.4.5. Conteúdos programáticos:
1.Estudo da Função Auditiva:
a. Bases da anatomia e fisiologia do sistema auditivo;
b. Fundamentos acústicos e psicoacústicos em Audiologia;
c. Etiologia da surdez;
d. Tipos e graus de surdez;
e. Testes utilizados no estudo da função auditiva no recém-nascido, na criança e no adulto;
f. Processamento auditivo central;
g. Impacto da surdez na percepção da fala e da linguagem.
2. (Re)habilitação da Função Auditiva:
a. Intervenção precoce;
b. Selecção e adaptação de próteses auditivas;
c. Acompanhamento e intervenção de equipas multidisciplinares;
d. Implantes cocleares e ósteo-integrados: selecção, programação e acompanhamento;
e. Sistemas de apoio à escuta.
9.4.5. Syllabus:
1. The auditory function:
a. Anatomy and fisiology of the hearing system;
b. Fundamentals of acoustics and psychoacoustics in Audiology;
c. Etiology of deafness;
d. Types and degrees of hearing loss/deafness;
e. Auditory tests in newborns, children and adults;
f. Central auditory processing;
g. Impact of deafness in speech perception and in language development.
2. (Re)habilitation of the auditory function:
a. Early intervention in deafness;
b. Hearing aid fitting;
c. Multidisciplinary intervention in deafness;
d. Cochlear implant and bone anchored hearing aid;
e. Assistive listening devices.
9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Objetivo A: 1
Objetivo B: 1
Objetivo C: 1
Objetivo D: 1
Objetivo E: 1
Objetivo F: 1 e 2
Objetivo G: 1 e 2
Objetivo H: 1 e 2
Objetivo I: 2
9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Objective A: 1
Objective B: 1
Objective C: 1
Objective D: 1
Objective E: 1
Objective F: 1 and 2
Objective G: 1 and 2
Objective H: 1 and 2
Objective I: 2
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9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologia expositiva, colaborativa, demonstrativa e activa. Visionamento e análise de vídeos e de artigos científicos,
demonstração e utilização de materiais, estudos de caso.
Avaliação periódica:
Teste escrito – 70%
Trabalho escrito – 30%
Exame final
Prova escrita - 100%
Para a obtenção de aprovação, o aluno deverá ter classificação ≥ a 10,00/20 valores
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Expositive, collaborative, demonstrative and active. Screening and analysis of videos and scientific articles,
demonstration and use of materials, case studies.
Periodical assessment:
Written test – 70%
Written work – 30%
Final exam:
Written exam -100%
To achieve approval, the student must have at least 10,00/20 points
9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Os conteúdos teóricos da unidade curricular são apresentados através de aulas expositivas e privilegiam os conceitos
designados pela literatura mais atual.
Os conteúdos clínicos são abordados numa aula dinâmica que privilegia a análise e interpretação de estudos de caso
visionados, uso de instrumentos de avaliação, bem como análise de artigos de investigação.
9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The theoretical content of the syllabus are presented through lectures and favour the concepts designated by most
current literature.
The clinical contents are covered in a class dynamic that focuses on analysis and interpretation of case studies, use of
assessment tools a analysis of research papers.
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
TF 304 - Reis, J. L. (2002-2003). Surdez: Diagnóstico e Reabilitação. Vol I e II. Lisboa: Edições Servier.
TF 329 - Almeida, K., & Lorio, M. C. M. (2003). Próteses Auditivas: Fundamentos teóricos e Aplicações Clínicas. São
Paulo: Edições Lovise.
TF 451 - Manrique, M., & Huarte, A. (2002). Implantes Cocleares. Barcelona: Edições Masson.
TF 778 - Monteiro, L., & Subtil, J. (2018). Audiologia, Som e Audição – das Bases à Clínica. Lisboa: Círculo Médico.

Anexo II - Métodos de pesquisa em terapia da fala I
9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Métodos de pesquisa em terapia da fala I
9.4.1.1. Title of curricular unit:
Research Methods in Speech and LanguageTherapy I
9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
MI/RM
9.4.1.3. Duração:
Semestral /1 Semester
9.4.1.4. Horas de trabalho:
112
9.4.1.5. Horas de contacto:
40
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9.4.1.6. ECTS:
4
9.4.1.7. Observações:
<sem resposta>
9.4.1.7. Observations:
<no answer>
9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Inês Tello Rato Milheiras Rodrigues - 40 H
9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
<sem resposta>
9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
No final da unidade curricular o estudante deverá ser capaz de:
A. Identificar um problema de investigação
B. Definir uma pergunta de investigação
C. Fazer pesquisa selecionando diferentes fontes de informação científica
D. Distinguir diferentes formas de referenciação bibliográfica
E. Utilizar softwares de gestão bibliográfica
F. Aplicar diferentes tipos de normas de redação de trabalhos escritos
G. Distinguir diferentes tipos de revisões da literatura
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
At the end of the curricular unit the student should be able to:
A. Identify a research problem
B. Define a research question
C. Do literature search using different sources of scientific information
D. Distinguish different forms of bibliographic reference
E. Use bibliographic management software
F. Apply different types of writing rules for written papers
G. Distinguish different types of scientific reviews
9.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Ciência e investigação
a. Problemática e funções de investigação
b. Pergunta de investigação (formato, tipo e critério FINER)
2. Revisão da literatura
a. Fontes de informação não periódica e periódica – critérios de qualidade;
b. Identificação dos descritores (terminologia) nas bases de dados
c. Formas de difusão da revisão da literatura (narrativa e crítica)
d. Gestão da informação científica e regras de escrita científica
9.4.5. Syllabus:
1. Science and research
a. Research problems and functions
b. Research question (format, type and FINER criteria)
2. Literature research
a. Sources of non periodic and periodic scientific information
b. Key words for searching (terminology) and search engines
c. Research reviews (Narrative and critical types)
d. Scientific information management and writing rules
9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Objetivo A: 1 a)
Objetivo B: 1 b)
Objetivo C: 2 a) e b)
Objetivo D: 2 a)
Objetivo E: 2 d)
Objetivo F: 2 d)
Objetivo G: 2 c)
9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
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Objective A: 1 a)
Objective B: 1 b)
Objective C: 2 a) e b)
Objective D: 2 a)
Objective E: 2 d)
Objective F: 2 d)
Objective G: 2 c)
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologia expositiva, colaborativa, demonstrativa e activa. Prática de pesquisa da informação em papel e em bases
de dados eletrónicas. Utilização de um software de gestão bibliográfica. Análise de artigos científicos.
Avaliação periódica:
Trabalho escrito: revisão crítica da literatura – 100%
Exame final:
Trabalho escrito: revisão da literatura -100%
Para a obtenção de aprovação, o aluno deverá ter classificação ≥ a 10,00/20 valores
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Expositive, collaborative, demonstrative and active. Research information practice on paper and electronic databases.
Use of a bibliographic management software. Analysis of scientific articles.
Periodical assessment:
Written work: Critical literature review – 100%
Final exam:
Written work: literature review -100%
To achieve approval, the student must have at least 10,00/20 points
9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Os conteúdos teóricos da unidade curricular são apresentados através de aulas expositivas e privilegiam os conceitos
designados pela literatura mais atual.
Os conteúdos práticos são abordados de forma dinâmica que privilegia a experimentação prática da pesquisa
científica, da utilização de softwares de referenciação e da análise e interpretação de artigos.
9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The theoretical content of the syllabus is presented through lectures with concepts designated by most current
literature.
The practical contents are lectured in a dynamic way that favors the practical experimentation of scientific activities,
the use of reference manager software and the analysis and interpretation of scientific papers.
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
6667 APA (2008). Publication manual of the American Psychological Association. Washington: APA.
IN32 Carmo, H. & Ferreira, M.M. (1998). Metodologia da investigação – guia para auto-aprendizagem. Lisboa:
Universidade Aberta.
IN 83 Fortin, M-F (2009). Fundamentos e etapas do processo de investigação. Lisboa: Lusodidacta.

Anexo II - Fundamentos em terapia da fala I
9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Fundamentos em terapia da fala I
9.4.1.1. Title of curricular unit:
Fundamentals of Speech and Language Therapy I
9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
TF/SLT
9.4.1.3. Duração:
Anual/Annual
9.4.1.4. Horas de trabalho:
168
9.4.1.5. Horas de contacto:
70
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9.4.1.6. ECTS:
6
9.4.1.7. Observações:
<sem resposta>
9.4.1.7. Observations:
<no answer>
9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Inês Tello Rato Milheiras Rodrigues - 28 H
9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
Jaqueline Raquel dos Santos Carmona - 28 H
Luísa Fernanda Marques Taveira Soares - 14 H
9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
No final da unidade curricular o estudante deverá ser capaz de:
A. Relacionar os marcos históricos da Terapia da Fala com a evolução da profissão
B. Analisar o conceito de ser Terapeuta da Fala (TF)
C. Descrever o perfil profissional e científico do TF
D. Descrever as características e a abrangência de diferentes associações nacionais e internacionais
E. Examinar o desenvolvimento da área científica da terapia da fala
F. Distinguir as diferentes perspetivas de desenvolvimento da terapia da fala, em contexto nacional e internacional
G. Descrever diferentes políticas de organização social de saúde e de educação
H. Distinguir a atuação do TF em diferentes contextos de atuação
I. Interpretar a confluência das competências individuais, interrelacionais e de comunicação no desempenho
profissional
J. Adaptar competências individuais, interrelacionais e de comunicação no desempenho profissional
K. Identificar o dever de formação contínua e aprendizagem ao longo da vida
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
At the end of the curricular unit the student should be able to:
A. Relate the historical milestones of Speech Therapy with the evolution of the profession
B. Analyse the concept of being a Therapist
C. Describe the professional and scientific profile of the SLT
D. Describe the characteristics and scope of different national and international associations
E. Examining the development of the scientific area of Speech Therapy
F. Distinguish the different perspectives of development of Speech Therapy, according to the national and international
context
G. Describe different policies of social organization of health and education
H. Distinguish the performance of the SLT in different performance contexts
I. Interpreting the confluence of individual, interrelationship and communication skills in professional performance
J. Adapt individual, interrelated and communication skills in professional performance
K. Identifying the responsibility of further training and lifelong learning

9.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Abrangência da terapia da fala (TF)
a. Panorâmica geral da profissão de TF/ nível nacional, europeu e internacional
b. Diferentes áreas científicas que interagem com a TF
c. Associações nacionais e internacionais: funções e âmbito de competências
d. A importância das competências individuais, inter-relacionais e de comunicação no desempenho profissional
e. Quadros internacionais de classificação
f. Perspetivas sobre saúde e incapacidade, TF/saúde pública
g. Funções dos TF
h. TF e o trabalho em equipa multidisciplinar com famílias e cuidadores
2. Pragmática da comunicação humana
a. Mente Racional e Mente Emocional
b. Atitudes e comportamento: tipos de relações interpessoais
c. Barreiras/ Interferências à comunicação nas relações interpessoais
d. Autoconhecimento e desenvolvimento pessoal e grupal
e. Processos de autoconhecimento: feedback
f. Fundamentos de uma comunicação eficaz
g. Competência e desempenho em contexto profissional
h. Princípios reguladores da Aliança Terapêutica
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9.4.5. Syllabus:
At the end of the curricular unit the student should be able to:
A. Relate the historical milestones of Speech Therapy with the evolution of the profession
B. Analyse the concept of being a Therapist
C. Describe the professional and scientific profile of the SLT
D. Describe the characteristics and scope of different national and international associations
E. Examining the development of the scientific area of Speech Therapy
F. Distinguish the different perspectives of development of Speech Therapy, according to the national and international
context
G. Describe different policies of social organization of health and education
H. Distinguish the performance of the SLT in different performance contexts
I. Interpreting the confluence of individual, interrelationship and communication skills in professional performance
J. Adapt individual, interrelated and communication skills in professional performance
K. Identifying the responsibility of further training and lifelong learning
9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Objetivo A: 1
Objetivo B: 1 e 2
Objetivo C: 1
Objetivo D: 1
Objetivo E: 1
Objetivo F: 1
Objetivo G: 1
Objetivo H: 1
Objetivo I: 1 e 2
Objetivo J:2
Objetivo K: 1 e 2
9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Objective A: 1
Objective B: 1 and 2
Objective C: 2 and 3
Objective D: 1
Objective E: 1
Objective F: 1
Objective G: 1
Objective H:
Objective I: 1 and 2
Objective J: 2
Objective K: 1 and 2
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologia expositiva, colaborativa, demonstrativa e activa. Visionamento e análise de vídeos e de artigos científicos,
demonstração e utilização de materiais, estudos de caso.
Avaliação periódica:
Trabalho escrito individual – 100%
Exame final:
Prova escrita - 100%
Para a obtenção de aprovação, o aluno deverá ter classificação ≥ a 10,00/20 valores
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Expositive, collaborative, demonstrative and active. Screening and analysis of videos and scientific articles,
demonstration and use of materials, case studies.
Periodical assessment:
Individual essay – 100%
Final exam:
Written exam - 100%
To achieve approval, the student must have at least 10,00/20 points
9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Os estudantes, para além da exposição teórica de trabalhos de grupo, são convidados a participar ativamente nas
aulas, a partir de questões para reflexão, colocadas à turma; o seu envolvimento e participação são igualmente
importantes a partir da visualização de vídeos, leituras de bibliografia recomendada e artigos científicos, seguidos de
debate, role-play e discussão conjunta. Os trabalhos finais individuais serão monitorizados ao longo das aulas, em
tempo próprio para o efeito.
9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The students, in addition to the the group work, will be invited to participate actively in classes through questions
proposed to reflection, role-play and debate; They also will be involved in video analysis, reading recommended
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=45ac293a-6886-1b3e-3ebc-5ff6e777e23c&formId=c9bc1667-1b00-d2cc-68d…

48/135

04/03/2021

ACEF/2021/0420402 — Guião para a auto-avaliação

literature and scientific papers. Periodically, it will be dedicated some tutorial time to the individual work.
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
TF 246 Brown, P. et al. (Ed.) (1993). Prevention of communication disorders: Healthy people 2000. AmericanSpeechLanguage and Hearing Association (ASHA).
PP1 Lopes, N. (2006). Equipas de saúde: Uma perspectiva sociológica sobre o exercício profissional. Re(habilitar) –
Revista da ESSA, 3, 25-35.
ED 155 Murray, E. & Simpson, J. (2000). Professional development and management for therapists: An introduction.
Oxford. Blackwell Science.
PP9 WHO (2003). Evidence-based practice research using a WHO framework. Journal of Medical Speech-Language
Pathology, 10 (3), 17 – 24.
IN 47 Sacket, D. et al (2000). Evidence-based medicine: how to practice and teach EBM, 2nd ed, Edinburgh: Churchill
Livingstone.

Anexo II - Motricidade orofacial em terapia da fala
9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Motricidade orofacial em terapia da fala
9.4.1.1. Title of curricular unit:
Orofacial Motricity in Speech and Language Therapy
9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
TF/SLT
9.4.1.3. Duração:
Semestral /1 Semester
9.4.1.4. Horas de trabalho:
112
9.4.1.5. Horas de contacto:
44
9.4.1.6. ECTS:
4
9.4.1.7. Observações:
<sem resposta>
9.4.1.7. Observations:
<no answer>
9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Ana Margarida Nogueira Leitão Lima Grilo - 44 H
9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
<sem resposta>
9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
No final da unidade curricular o estudante deverá ser capaz de:
A. Descrever etapas do desenvolvimento sensoriomotor oral
B. Relacionar o desenvolvimento sensoriomotor oral e com o desenvolvimento motor global
C. Relacionar o desenvolvimento sensoriomotor oral com o crescimento facial e o sistema estomatognático
D. Descrever o processo de deglutição típico ao longo do ciclo de vida
E. Relacionar o desenvolvimento sensoriomotor oral e a aquisição dos sons da fala
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F. Diferenciar funções oromotoras reflexas
G. Diferenciar funções estomatognáticas, etapas do processo de deglutição versus tipo de alimento
H. Diferenciar desenvolvimento sensoriomotor oral normal, imaturo, atípico e desviante
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
At the end of the curricular unit the student should be able to:
A. Describe stages of oral sensorimotor development
B. Relate oral sensorimotor development and global motor development
C. Relate oral sensorimotor development with facial growth and stomatognathic system
D. Describe the typical process of swallowing over the life cycle
E. Relate oral sensorimotor development and acquisition of speech sounds
F. Differentiate oromotor functions reflexes
G. Differentiate stomatognathic functions, stages of the swallowing process versus the type of food
H. Differentiate normal, immature, atypical, and deviant oral sensorimotor development
9.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Etapas do desenvolvimento sensoriomotor oral normal;
2. Reflexos orais e sua importância;
3. Desenvolvimento motor global versus desenvolvimento sensoriomotor oral;
4. Estruturas oro-faciais (quais, o que avaliar e como avaliar; finalidades da avaliação);
5. Funções oromotoras - respiração; sensibilidade intra e extraoral; diadococinésia e estereognosia oral versus
desenvolvimento craneo-facial;
6. Características do desenvolvimento normal da deglutição, ao longo do ciclo de vida;
7. Fases do padrão normal da deglutição;
8. Desenvolvimento sensoriomotor oral versus aquisição dos sons da fala
9. Etiologia e sintomatologia das perturbações sensório motoras orais: sinais de risco e perturbações associadas.
10. Funcionamento típico, imaturo, atípico e desviante do desenvolvimento sensório motor oral e da deglutição.
11. Protocolos, baterias e equipamentos de avaliação – características e uso de acordo com as características de cada
avaliado e de cada ambiente de avaliação.
9.4.5. Syllabus:
1. Stages of normal oral sensorimotor development;
2. Oral reflexes and their importance;
3. Global motor development versus oral sensorimotor development;
4. Oro-facial structures (which, what to evaluate and how to evaluate; purposes of the evaluation);
5. Oromotor functions - breathing; intra and extraoral sensitivity; diadocokinetic and oral stereognosis versus
craniofacial development;
6. Characteristics of normal deglutition development throughout the life cycle;
7. Phases of the normal swallowing pattern;
8. Oral sensorimotor development versus acquisition of speech sounds
9. Etiology and symptomatology of oral sensory-motor disorders: risk signs and associated disorders.
10. Typical, immature, atypical functioning and deviating from oral sensory motor development and swallowing.
11. Evaluation protocols and equipment – elements and norms according to the characteristics of each individual and
the clinical settings
9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Objetivo A: 1
Objetivo B: 3 e 9
Objetivo C: 5 e 9
Objetivo D: 6 e 9
Objetivo E: 6 e 8
Objetivo F: 2
Objetivo G: 4 a 7
Objetivo H: 10 e 11
9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Objective A: 1
Objective B: 3 and 9
Objective C: 5 and 9
Objective D: 6 and 9
Objective E: 6 and 8
Objective F: 2
Objective G: 4 to 7
Objective H: 10 and 11
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologia expositiva, colaborativa, demonstrativa e ativa.
Demonstração e utilização de materiais de avaliação. Trabalhos de grupo para simulação de avaliação oromotora e
discussão de casos práticos. Visionamento e análise de registos fotográficos e radiográficos, vídeos e modelos
dentários.
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Avaliação da periódica:
Trabalho de grupo- 35%
Teste escrito - 65%
Exame final:
Teste escrito - 100%
Para a obtenção de aprovação, o aluno deverá ter classificação ≥ a 10,00/20 valores
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Expositive, collaborative, demonstrative and active. Demonstration and use of assessment materials. Group work to
simulate oromotor assessment and discussion of practical cases. Analysis of photographic and radiographs records,
videos and dental models.
Periodical assessment:
Group work – 35%
Written test – 65%
Final exam:
Written exam -100%
To achieve approval, the student must have at least 10,00/20 points
9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Através da exposição oral e de apresentação de vídeos, o estudante é estimulado a aprender novos conhecimentos e a
integrá-los noutros previamente aprendidos.
Nas aulas teórico-práticas o estudante é incentivado a usar materiais específicos de avaliação oromotora que lhe são
fornecidos, a planear ações de avaliação, a pesquisar, analisar, refletir e a percecionar, com os outros estudantes, os
conhecimentos e práticas usadas na unidade curricular.
9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Through oral and audiovisual presentations the the student is encouraged to learn new knowledge and to integrate it
with previously learned contents. In the theoretical-practical lectures the student is encouraged to use specific
oromotor assessment materials, to plan assessment activities, to research, analyze, reflect and share with other
colleagues the knowledge and practices used in this coursework.
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
TF 736 Branco, C. & Portinha, S. (2017). Disfagia no adulto: da teoria à prática. Lisboa: Papa-Letras.
TF 687 Johnson-Root, B. A. (2015). Oral-facial evaluation for speech-language pathologists. San Diego: Plural
publishing.
TF 726 Raimundo, A. F. & Guimarães, I. (2016). Protocolo de avaliação da motricidade orofacial: revisão e
características psicométricas. Alcoitão: Escola Superior de Saúde do Alcoitão.
TF 740 Susanibar, F., Parra, D. & Dioses, A. (2013). Motricidad orofacial: fundamentos basadas en evidencias. Madrid:
Editorial EOS.
TF 741 Susanibar, F., Marchesan, I., Parra, D., Dioses, A. & Puyuelo Sanclemente, M. (2014). Tratado de evaluación de
motrocidad orofacial y áreas afines. Madrid: Editorial EOS.

Anexo II - Voz em terapia da fala
9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Voz em terapia da fala
9.4.1.1. Title of curricular unit:
Voice in Speech and Language Therapy
9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
TF/SLT
9.4.1.3. Duração:
Semestral / 1 Semester
9.4.1.4. Horas de trabalho:
112
9.4.1.5. Horas de contacto:
40
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9.4.1.6. ECTS:
4
9.4.1.7. Observações:
<sem resposta>
9.4.1.7. Observations:
<no answer>
9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Isabel Cristina Ramos Peixoto Guimarães - 40 H
9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
<sem resposta>
9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
No final da unidade curricular o estudante deverá ser capaz de:
A. Definir voz no contexto da cadeia falada
B. Distinguir as teorias e modelos subjacentes ao estudo da voz falada
C. Diferenciar voz normal versus variação e desvio
D. Distinguir diferentes tipos de expressão vocal
E. Comparar os processos de maturação e envelhecimento vocal
F. Descrever pressupostos elementares de captação de sinal
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
At the end the student should be able to:
A. Defining a voice in the context of the spoken chain
B. Distinguishing the theories and models underlying the study of the spoken voice
C. Differentiate normal voice versus variation and deviation
D. Distinguish different types of vocal expression
E. Comparing the processes of maturation and vocal aging
F. Describe basic assumptions for signal capture
9.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Teorias e modelos subjacentes ao estudo da voz falada
2. Fisiologia da voz
a. Sistema respiratório
b. Sistema laríngeo
c. Sistema de ressonância
3. Acústica da voz
a. Parâmetros de análise
b. Terminologia
4. A voz ao longo da vida
a. transformações da infância à velhice
5. Funções e modalidades da voz na comunicação humana
9.4.5. Syllabus:
1. Underlying theoris and models to the study of the spoken voice
2. Voice physiology
a. Respiratory sistem
b. Laryngeal system
c. Ressonance system
3. Voice acoustics
a. Voice parameters
b. Terminology
4. Voice lifelong transformation
a. From childhood to old age
5. Voice functions and procedures in the human communication
9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Objetivo A: 1
Objetivo B: 1 e 2
Objetivo C: 2 e 3
Objetivo D: 3
Objetivo E: 4
Objetivo F: 5
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Objetivo G: 6
Objetivo H: 6
9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Objetive A: 1
Objetive B: 1 and 2
Objetive C: 2 and 3
Objetive D: 3
Objetive E: 4
Objetive F: 5
Objetive G: 6
Objective H: 6
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologia expositiva, colaborativa, demonstrativa e activa. Visionamento e análise de vídeos e de artigos científicos,
demonstração e utilização de materiais, estudos de caso.
Exemplificar atividades (ex.: recurso a modelos anatómicos; visionamento de vídeos; análise de ficheiros áudio; roleplay; trabalhos de grupo; apresentação de casos práticos (norma e desvio)…)
Avaliação da UC:
Trabalho escrito individual
Exame final:
Teste escrito (100%)
Para a obtenção de aprovação, o aluno deverá ter classificação ≥ a 10,00/20 valores
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Expositive, collaborative, demonstrative and active. Screening and analysis of videos and scientific articles,
demonstration and use of materials, case studies.
Exemplify activities (eg: use of anatomical models; viewing of videos; analysis of audio files; role-play; group work;
presentation of practical cases (norm and deviation)
Periodical assessment:
Individualn written work (100%)
Final exam:
Written test (100%)
To achieve approval, the student must have at least 10,00/20 points
9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Os conteúdos teóricos da unidade curricular são apresentados através de aulas expositivas e privilegiam os conceitos
designados pela literatura mais atual.
Os conteúdos clínicos são abordados numa aula dinâmica que privilegia a análise e interpretação de estudos de caso
visionados, uso de instrumentos de avaliação, bem como análise de artigos de investigação.
9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The theoretical content of the syllabus are presented through lectures and favour the concepts designated by most
current literature.
The clinical contents are covered in a class dynamic that focuses on analysis and interpretation of case studies
displayed, use of assessment tools, as well as analysis of research papers.
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
TF 299 I, II Behlau, M. (2001). Voz, o livro do especialista. Rio de Janeiro: Revinter.
TF 374 Boone, D.R., McFarlane, S.C. & Von Berg, S.L. (2005). The voice and voice therapy (7ed). Englewood Cliffs:
Prentice-Hall.
LI 31A Borden GJ, Harris KS, Raphael LJ. (2003). Speech Science Primer. Baltimore: Lippincott, Williams & Wilkins.
TF 248 Brandi, E. (2002). Educação da voz falada.(4ª ed) Rio de Janeiro: Atheneu Editora.
TF 514 Estienne, F. (2004). Voz falada e voz cantada (trad.). Rio Janeiro: Revinter.
TF 389 Guimarães, I. (2007). A ciência e a arte da voz humana. Alcabideche: Escola Superior de Saúde do Alcoitão.
TF 110 Hirano, M (1995). Vocal fold physiology : voice quality control. San Diego: Singular Publishing Group
D 680 Linville, S.E. (2001). Vocal aging. New York: Thomson.
TF 525 Shewell, C. (2009). Voice work: art and science in changing voices. West Sussex: Wiley-Blackwell.
AN40 Zemlin WR. (2002) Anatomia e Fisiologia em Fonoaudiologia (trad, 4ed). Porto Alegre: Artmed
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Anexo II - Estágio em terapia da fala I
9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Estágio em terapia da fala I
9.4.1.1. Title of curricular unit:
Clinical Practice in Speech and Language Therapy I
9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
TF/SLT
9.4.1.3. Duração:
Semestral/ 1 Semester
9.4.1.4. Horas de trabalho:
84
9.4.1.5. Horas de contacto:
35
9.4.1.6. ECTS:
3
9.4.1.7. Observações:
25 horas de contacto são realizadas em instituições de saúde e educação, com supervisão de educador clínico.
9.4.1.7. Observations:
25 contact hours are spent in health and educational institutions, with clinical educator supervision.

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Dulce Henriques Tavares - 10 H
9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
<sem resposta>
9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
No final da unidade curricular o estudante deverá ser capaz de:
A. Aceitar as normas do local de estágio
B. Cooperar com as orientações do educador clínico e da equipa multidisciplinar
C. Aplicar as normas e orientações do local de estágio
D. Adaptar o comportamento a diferentes contextos clínicos
E. Observar dados relevantes do contexto clínico e dos clientes com o suporte do Educador Clínico
F. Identificar processos para recolha de dados dos clientes
G. Fazer uso das normas éticas relativas ao cliente e aos documentos que lhe são facultados
H. Aplicar as normas éticas relativas ao cliente e aos documentos que lhe são facultados
I. Diferenciar diferentes atividades do Terapeuta da Fala
J. Reproduzir com suporte da literatura científica, a informação observada e recolhida durante a prática clínica de
observação
K. Sequenciar informação relativa ao local de prática clínica, à equipa multidisciplinar
L. Analisar o processo de prática terapêutica de observação
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
At the end the curricular unit the student should be able to:
A. Accept the rules of the place of internship
B. Cooperate with the guidance of the clinical educator and the multidisciplinary team
C. Applying the standards and guidelines of the setting
D. Adapting behaviour to different clinical contexts
E. Observe relevant data from the clinical context and clients
F. Identifying processes for collecting client data with the support of the Clinical Educator
G. Make use of the ethical standards relating to the client and the documents provided
H. Applying the ethical standards to clients and available documents
I. Differentiating different activities of the Speech Therapist
J. To reproduce, with support from scientific literature, the information observed and collected during clinical
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observation practice
K. Sequencing information concerning the place of clinical practice, the multidisciplinary team
L. Analyse the process of observation therapeutic practice
9.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Preparação das atividades e procedimentos a desenvolver nos locais de estágio;
2. Observação da prática clínica direta (avaliação, diagnóstico, intervenção em terapia da fala e de aplicação de
materiais) em diferentes contextos de intervenção;
3. Observação da prática clínica indireta (interação com cuidadores, interação e desenvolvimento de atividades com
outros profissionais) em diferentes contextos de intervenção do terapeuta da fala;
4. Balanço das atividades de prática clinica;
5. Análise e discussão das vivências de prática clínica de observação;
6. Apoio à sistematização da informação obtida nas atividades de prática clínica.
9.4.5. Syllabus:
1. Activities and procedures planning in order to develop in clinical practice environment;
2. Direct clinical practice observation (assessment, diagnosis, clinical procedures and tools) in different speech and
language therapist; clinical enviroments;
3. Indirect clinical practice observation (caregivers interation, interaction and improvement of work with other
professionals) in different speech and language therapist clinical environments;
4. Clinical practice ativities analisys;
5. Analysis and discussion of clinical practice observation experiences;
6. Support on gathering data collected during clinical practice activities.
9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Objetivo A: 1
Objetivo B: 1 e 2
Objetivo C: 2 e 3
Objetivo D: 3
Objetivo E: 2 e 3
Objetivo F: 2 e 3
Objetivo G: 2 e 3
Objetivo H: 2 e 3
Objetivo I: 2 e 3
Objetivo J: 4 e 5
Objetivo K: 5
Objetivo L: 5 e 6
9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Objective A: 1
Objective B: 1 and 2
Objective C: 2 and 3
Objective D: 3
Objective E: 2 and 3
Objective F: 2 and 3
Objective G: 2 and 3
Objective H: 2 and 3
Objective I: 2 and 3
Objective J: 4 and 5
Objective K: 5
Objective L: 5 and 6
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologia colaborativa, demonstrativa e ativa.
Avaliação periódica:
Trabalho escrito individual: relatório informativo com apresentação oral analisado por um júri de 3 elementos – 100%
Exame final:
Trabalho escrito individual: relatório informativo com apresentação oral analisado por um júri de 3 elementos – 100%
Para a obtenção de aprovação, o aluno deverá ter classificação ≥ a 10,00/20 valores
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Collaborative, demonstrative and active methodologies.
Periodical assessment:
Individual written work: informative report with oral presentation analyzed by a jury of 3 elements – 100%
Final exam:
Individual written work: informative report with oral presentation analyzed by a jury of 3 elements - 100%
To achieve approval, the student must have at least 10,00/20 points
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9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Nas aulas que decorrem com o grupo total, os estudantes são sensibilizados e orientados para as vivências das
prática clinica e para as diferentes formas de sistematização e de interpretação da informação recolhida no local de
estágio. Nas aulas desenvolvidas individualmente com o Educador Clínico, o estudante observa prática clínica de
intervenção direta e indireta, em diferentes contextos de intervenção do terapeuta da fala.
9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
In the entire group presentations, students are encouraged and guided to clinical pratical experiences, as well as to the
various ways to integrate and discuss data collected in the clinical practice environment.
In the individual clinical supervising, the student observs direct and indirect clinical practice in different speech and
language therapist clinical settings.
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
TF 221 Fratalli, C. M. (1998). Measuring outcomes in speech-language pathology. New York: Thieme.
TF 640 Guimarães, I. (2013). Terapia da fala: cinco décadas de história em Portugal. Alcoitão: Escola Superior de
Saúde do Alcoitão/Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.
TF 632 Hambrecht, G. & Rice, T. (2011). Clinical observation: a guide for students in speech, language, and hearing.
Sudbury: Jones & Bartlett Learning.
TF 207 Haynes, W. O. & Pindzola, R. H. (2008). Diagnosis and evaluation in speech pathology. (7ª edição). Boston:
Pearson.
TF 612 Landis, K. et al. (2004). The speech-language pathology treatment planner. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
TF 383 Roth, F.P. & Worthington, C.K. (1996). Treatment resource manual for Speech-Language Pathology. San Diego:
Singular Publishing Group.

Anexo II - Terapia da fala na perturbação dos sons da fala
9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Terapia da fala na perturbação dos sons da fala
9.4.1.1. Title of curricular unit:
Speech and Language Therapy in Speech Sound Disorders
9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
TF/SLT
9.4.1.3. Duração:
Semestral/ 1 Semester
9.4.1.4. Horas de trabalho:
168
9.4.1.5. Horas de contacto:
74
9.4.1.6. ECTS:
6
9.4.1.7. Observações:
<sem resposta>
9.4.1.7. Observations:
<no answer>
9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Ana Margarida Nogueira Leitão Lima Grilo - 30 H
9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
Jaqueline Raquel dos Santos Carmona - 44 H
9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
No final da unidade curricular o estudante deverá ser capaz de:
A. Discutir a incidência e prevalência das perturbações dos sons da fala e sua etiologia
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B. Distinguir as diferentes perturbações dos sons da fala
C. Discutir formas de prevenção de perturbações dos sons da fala
D. Classificar as caraterísticas das perturbações dos sons da fala
E. Examinar as diferentes formas de avaliação das perturbações dos sons da fala
F. Analisar corpora linguísticos de pessoas com perturbações dos sons da fala
G. Integrar os dados da avaliação com raciocínio clínico
H. Integrar os métodos e as técnicas de intervenção em perturbações dos sons da fala
I. Propor objetivos gerais e específicos de intervenção em perturbações dos sons da fala
J. Sintetizar estratégias verbais e não verbais para estabelecer, quer aliança terapêutica, quer limites com os clientes
K. Examinar a eficiência e eficácia da intervenção terapêutica
L. Produzir plano de intervenção de estudos de caso
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
At the end the student should be able to:
A. Discuss the incidence and prevalence of speech sound disorders and their etiology
B. Distinguish between different speech disorders
C. Discuss ways to prevent speech noise disturbance
D. Classify the characteristics of speech sound disorders
E. Examine the different ways of assessing speech noise disorders
F. Analyse linguistic corpora of people with speech disorders
G. Integrate evaluation data with clinical reasoning
H. Integrate intervention methods and techniques in speech sound disorders
I. Propose general and specific objectives for intervention in speech noise disorders
J. Synthetise verbal and non-verbal strategies to establish either therapeutic alliance or limits with clients
K. Examine the efficiency and effectiveness of therapeutic intervention
L. Produce case study intervention plan
9.4.5. Conteúdos programáticos:
1. A articulação verbal no contexto comunicativo;
2. Teorias da articulação verbal;
3. Articulação verbal típica versus patológica, fatores causais, sintomatologia, prevalência e incidência das
perturbações fonológicas e da articulação verbal;
4. Avaliação fonética e fonológica da articulação verbal (o que avaliar, como avaliar, provas a utilizar, finalidades da
avaliação);
5. Protocolos, baterias e equipamentos de avaliação, formas de registo;
6. Diagnóstico (tipo e gravidade) e prognóstico;
7. Métodos e técnicas de intervenção terapêutica nas perturbações fonéticas (Treino Articulatório, Sensório-Motor;
Discriminação Auditiva, Processamento Auditivo Central) e fonológicas (Terapia dos pares mínimos; Oposições
múltiplas; Oposições máximas; Complexity Approaches; Terapia fonotática; Core Vocabulary Intervention; Cycles
Approach; Consciência fonológica e fonémica; ReST);
8. Estruturação e elaboração do plano terapêutico, fases do planeamento, abordagens, materiais de intervenção.
9.4.5. Syllabus:
1. Verbal articulation in communicative context;
2. Verbal articulation theories;
3. Normal versus disordered verbal articulation, aetiology, simptoms and prevalence in phonological and speech
disorders;
4. Phonological and speech assessment (what and how to assess, tasks and aims of the assessment;
5. Protocols, tests and assessment equipment;
6. Diagnosis (type and severity) and prognosis;
7. Methods and techniques of therapeutic intervention in phonetic speech disorders (Articulation Therapy; SensoryMotor Approach; Auditory Discrimination Training and Central Auditory Processing) and phonological (Minimal Pair
Therapy; Multiple Oppositions; Maximal Oppositions; Complexity Approaches; Phonotactic Therapy; Core Vocabulary
Intervention; Cycles Approach; e Phonological/Phonemic Awareness; ReST);
8. Structuring and planning of the intervention programme, planning stages, intervention approaches and material
selection;
9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Objetivo A: 1
Objetivo B: 1 e 2
Objetivo C: 2 e 3
Objetivo D: 3
Objetivo E: 4
Objetivo F: 5
Objetivo G: 6
Objetivo H: 7
Objetivo I: 8
Objetivo J: 8
Objetivo K: 8
Objetivo L: 8
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9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Objetive A: 1
Objetive B: 1 and 2
Objetive C: 2 and 3
Objetive D: 3
Objetive E: 4
Objetive F: 5
Objetive G: 6
Objective H: 7
Objetive I: 8
Objetive J: 8
Objetive K: 8
Objective L: 8
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologia expositiva, colaborativa, demonstrativa e activa. Visionamento e análise de vídeos e de artigos científicos,
demonstração e utilização de materiais, estudos de caso.
Exemplificar atividades (ex.: recurso a modelos anatómicos; visionamento de vídeos; análise de ficheiros áudio; roleplay; trabalhos de grupo; apresentação de casos práticos (norma e desvio)…)
Avaliação da UC:
- Estudo de caso (em grupo) - 40%
- Teste escrito - 50%
- Avaliação prática individual - 10%
(Selecionar verbos para os testes de avaliação conforme - Taxonomia de Bloom)
Exame final:
- Teste escrito (100%)
Para a obtenção de aprovação, o aluno deverá ter classificação ≥ a 10,00/20 valores
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Expositive, collaborative, demonstrative and active. Screening and analysis of videos and scientific articles,
demonstration and use of materials, case studies.
Exemplify activities (eg: use of anatomical models; viewing of videos; analysis of audio files; role-play; group work;
presentation of practical cases (norm and deviation) ...)
Periodical assessment:
Written test - 50%
Case report (group) - 40%
Individual pratical evaluation - 10%
Final exam:
Written test (100%)
To achieve approval, the student must have at least 10,00/20 points
9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Os conteúdos teóricos da unidade curricular são apresentados através de aulas expositivas e privilegiam os conceitos
designados pela literatura mais atual.
Os conteúdos clínicos são abordados numa aula dinâmica que privilegia a análise e interpretação de estudos de caso
visionados, uso de instrumentos de avaliação, bem como análise de artigos de investigação.
9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Through oral and audiovisual presentations the lecturer encourages the student to learn and to integrate the new
knowledge with the previously learned contents.
In the theoretical-practical lectures the student is encouraged to use the provided tools, to plan therapeutic actions, to
research, analyse, reflect and share with other colleagues the knowledge and practices used in this coursework.
Tutorials give students’ feedback and guidance to the level of instrumentation, interpersonal and intrapersonal and
systemic expected competencies as a future professional.
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
TF 334 Bernthal, J. E., Bankson, N. W. & Flipsen Jr. P. (2009). Articulation and phonological disorders: speech sound
disorders in children (6ª edição). Boston: Pearson.
TF 717 A Bowen, C. (2015). Children´s Speech Sound Disorders (2nd ed). West Sussex: John Wiley & Sons.
TF 202 Gordon-Brannan, M. E. & Weiss, C. E. (2007). Clinical management of articulatory and phonologic disorders (3ª
edição). Baltimore: Lippincott.
TF 699 Guimarães, I.; Birrento, C.; Figueiredo, C. & Flores, C. (2014). Teste de articulação verbal: TAV: Manual do
examinador. Lisboa: Oficina Didática.
TF 505 Mcleod, S. & Singh, S. (2009). Speech sounds: a pictoral guide to typical and atypical speech. San Diego: Plural
Publishing.
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TF 700 Mendes, A.; Afonso, E.; Lousada, M. & Andrade, F. (2013). Teste fonético-fonológico. Aveiro: Edubox S.A.
TF 731 Velleman, S. L. (2016). Speech sound disorders. Philadelphia: Wolters Kluwer.

Anexo II - Terapia da fala na perturbação do desenvolvimento da linguagem I
9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Terapia da fala na perturbação do desenvolvimento da linguagem I
9.4.1.1. Title of curricular unit:
Speech and Language Therapy in Language Development Disorders I
9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
TF/SLT
9.4.1.3. Duração:
Semestral / 1 Semester
9.4.1.4. Horas de trabalho:
168
9.4.1.5. Horas de contacto:
72
9.4.1.6. ECTS:
6
9.4.1.7. Observações:
<sem resposta>
9.4.1.7. Observations:
<no answer>
9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Dulce Henriques Tavares - 60 H
9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
Jaqueline Raquel dos Santos Carmona - 12 H
9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
No final da unidade curricular o estudante deverá ser capaz de:
A. Discutir incidência e prevalência das alterações e perturbações do desenvolvimento da linguagem oral e escrita e
sua etiologia
B. Diferenciar alterações de comunicação de desenvolvimento e adquiridas
C. Diferenciar fatores de risco
D. Discutir formas de prevenção
E. Demonstrar competências de observação e análise comunicativa
F. Examinar diferentes formas de avaliação
G. Analisar corpora linguísticos
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H. Interpretar competências comunicativas e respetivo perfil funcional
I. Integrar dados da avaliação com raciocínio clínico
J. Integrar métodos e técnicas de intervenção (MTI)
K. Distinguir MTI face à pessoa e contextos de interação
L. Propor objetivos gerais e específicos de intervenção
M. Sintetizar estratégias verbais/não verbais para estabelecer quer aliança terapêutica quer limites com os clientes
N. Examinar eficiência e eficácia da intervenção terapêutica
O. Produzir planos de intervenção
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
At the end the student should be able to:
A. Discuss incidence and prevalence of language development disorders and delays and their etiology
B. Differentiate developmental and acquired communication disorders
C. Differentiate risk factors
D. Discuss forms of prevention
E. Demonstrate communicative observation and analysis skills
F. Examine different forms of evaluation
G. Analyse linguistic corpora
H. Interpret communicative competences and functional profile
I. Integrate evaluation data with clinical reasoning
J. Integrate methods and techniques of intervention (MTI)
K. Distinguish MTI in person-facing and interaction contexts
L. Propose general and specific objectives of intervention
M. Synthesize verbal/non-verbal strategies to establish either therapeutic alliance or limits with clients
N. Examine the efficiency and effectiveness of therapeutic intervention
O. Produce intervention plans
9.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Incidência e prevalência das alterações e perturbações do desenvolvimento da linguagem oral e escrita e sua
etiologia.
2. Fatores causais e comorbilidade entre diversas alterações do neurodesenvolvimento
3. Alterações de comunicação de desenvolvimento e adquiridas.
4. Objectivos e metodologias de avaliação
5. Observação e análise dos diferentes protocolos existentes para avaliação da linguagem verbal e não-verbal em
idade pré-escolar e escolar
6. Diagnóstico diferencial das alterações da comunicação e linguagem.
7. Intervenção terapêutica: métodos, objetivos e materiais.
8. Planos de intervenção terapêutica
9. Noções de eficácia e eficiência na intervenção
10. Estudos de caso
9.4.5. Syllabus:
1. Incidence and prevalence of changes and disturbances in the development of oral and written language and their
etiology.
2. Causal factors and comorbidity among several neurodevelopmental disorders
3. Development and acquired communication changes.
4. Objectives and assessment methodologies
5. Observation and analysis of the different existing protocols for assessing verbal and non-verbal language in
preschool and school age
6. Differential diagnosis of changes in communication and language.
7. Therapeutic intervention: methodologies, objectives and materials.
8. Therapeutic intervention plans
9. Notions of effectiveness and efficiency in the intervention
10. Case studies
9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Objetivo A: 1
Objetivo B: 1 e 2
Objetivo C: 2 e 3
Objetivo D: 3
Objetivo E: 4
Objetivo F: 5
Objetivo G: 5
Objetivo H: 6
Objetivo I: 6
Objetivo J: 7
Objetivo K: 7
Objetivo L: 7
Objetivo M: 8
Objetivo N: 9
Objetivo O: 10
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9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Objective A: 1
Objective B: 1 and 2
Objective C: 2 and 3
Objective D: 3
Objective E: 4
Objective F: 5
Objective G: 5
Objective H: 6
Objetivo I: 6
Objective J: 7
Objective K: 7
Objective L: 7
Objective M: 8
Objective N: 9
Objective O: 10

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologia expositiva, colaborativa, demonstrativa e activa. Visionamento e análise de vídeos e de artigos científicos,
role-play, demonstração e utilização de materiais, estudos de caso.
Avaliação periódica:
Teste – 70%
Trabalho escrito de grupo com apresentação oral – 30%
Exame final:
Prova escrita - 100%
Para a obtenção de aprovação, o aluno deverá ter classificação ≥ a 10,00/20 valores

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Expositive, collaborative, demonstrative and active. Screening and analysis of videos and scientific articles, role-play,
demonstration and use of materials, case studies.
Periodical assessment:
1 Test – 70%
1 Group written work with oral presentation - 30%
Final exam:
Written exam - 100%
To achieve approval, the student must have at least 10,00/20 points

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Uma vez que os objetivos envolvem aspetos que se relacionam com a aquisição de competências por parte do
estudante a diferentes níveis do saber, do saber ser e do saber fazer, as metodologias de ensino teriam que integrar
momentos mais expositivos, outros de reflexão e debate e também aspetos de prática clínica através de visionamento
de vídeos e estudos de caso. A prática laboratorial justifica-se pela necessidade do estudante ter de desenvolver
competências no domínio dos diferentes materiais de avaliação.
9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Once the objectives involve aspects that relate to the acquisition of skills by students at different levels of knowledge,
of how to be, how to do, the teaching methodologies that would integrate more expository moments, moments of
reflection and debate, and also aspects of clinical practice through the viewing of videos and case studies. Laboratory
practice is justified by the need for the student to have to develop skills for mastering different assessment materials.
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
TF531 Angell, C. (2009). Language Development and Disorders: a case study approach. Jones and Bartlett Publishers.
PPL 33 Bishop, D. & Mogford, K. (1993). Language development in exceptional circumstances. Hove (NY): Lawrence
Erlbaum Pub.
PPL38 Fletcher, P. & MacWhinney (1997). Compêndio da linguagem da criança. Porto Alegre: Artes Médicas.
TF207 Haynes, W. Pindzola, R. & Emerick, L. (1992). Diagnosis and evaluation in speech pathology. New Jersey:
Prentice Hall.
TF511 Hedge, M.N. & Maul, C. (2006). Language Disorders in Children: An evidence- based approach to assessment
and treatment. Pearson Education, Inc.
PD 163 Kamhi, A. & Pollock, K. (2005). Phonological Disorders in Children: Clinical Decision Making in Assessment
and Intervention. Paul H. Brookes Publishing.
TF 4 Lees, J. & Urwin, S. (1991). Children with language disorders. London: Whurr Pub.

Anexo II - Neurologia
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9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Neurologia
9.4.1.1. Title of curricular unit:
Neurology
9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
CB/BS
9.4.1.3. Duração:
Semestral / 1 Semester
9.4.1.4. Horas de trabalho:
84
9.4.1.5. Horas de contacto:
33
9.4.1.6. ECTS:
3
9.4.1.7. Observações:
<sem resposta>
9.4.1.7. Observations:
<no answer>
9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Leonor Brito de Arriaga Correia Guedes Möller Miranda - 8 H
9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
Ana Cláudia Saraiva Ribeiro - 25 H
9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
No final da unidade curricular o estudante deverá ser capaz de:
A. Distinguir os principais marcos da história da Neurologia
B. Diferenciar as principais estruturas do sistema nervoso central e periférico
C. Descrever a abordagem inicial ao doente neurológico
D. Diferenciar as possíveis alterações do exame neurológico
E. Diferenciar as principais síndromes neurológicas
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
At the end the curricular unit the student should be able to:
A. Discern the main milestones in the history of Neurology
B. Differentiate the main structures of the central and peripheral nervous system
C. Describe the initial approach to the neurological patient
D. Differentiate possible changes in neurological examination
E. Differentiate the main neurological syndromes
9.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Revisão de neuroanatomia
2. Abordagem do doente neurológico
a) Colheita da história clínica
b) Exame neurológico (estado de consciência, funções nervosas superiores, nervos cranianos, avaliação da
motilidade, sensibilidade, coordenação motora e marcha)
3. Alterações do exame neurológico
a) Alterações da linguagem
b) Alterações da articulação verbal e deglutição
c) Alterações de visão e oculomotricidade
d) Alterações da força e sensibilidade
e) Alterações da marcha
4. Síndromes Neurológicas (clínica, diagnóstico, exames complementares, tratamento e reabilitação)
a) Acidentes vasculares cerebrais
b) Doencas desmielinizantes
c) Síndromes demenciais
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d) Síndromes parkinsónicas
e) Doenças neuromusculares
f) Epilepsia
g) Infeções do sistema nervoso central
h) Tumores do sistema nervoso central
i) Traumatismos crânio-encefálicos
j) Síndromes medulares
9.4.5. Syllabus:
Syllabus
1. Review of Neuroanatomy
2. Approach to the neurological patient
a) Neurological medical history
b) Neurological examination (state of consciousness, higher nervous functions, cranial nerves, evaluation of motility,
sensitivity, coordination and gait)
3. Abnormalities on the neurological examination
a) Language disorders
b) Verbal articulation and swallowing disorders
c) Vision and oculomotricity disorders
d) Strength and sensitivity disorders
e) Gait disorders
4. Neurological syndromes (clinical, diagnostic, laboratory tests, treatment and rehabilitation)
a) Strokes
b) Demyelinating Diseases
c) Dementias
d) Parkinsonisms
e) Neuromuscular diseases
f) Epilepsy
g) Infections of the central nervous system
h) Tumors of the central nervous system
i) Head trauma
j) Medullary syndromes
9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Objetivo A: 1 e 4
Objetivo B: 1 e 2
Objetivo C: 2 e 3
Objetivo D: 3
Objetivo E: 4
9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Objective A: 1 and 4
Objective B: 1 and 2
Objective C: 2 and 3
Objective D: 3
Objective E: 4
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologia expositiva, colaborativa, demonstrativa e activa.
Visionamento e análise de vídeos de exame neurológico normal e alterado.
Apresentação de casos clínicos práticos com recurso a imagens e vídeos.
Análise de artigos científicos.
Demonstração e utilização de materiais clínicos.
Avaliação periódica:
2 Testes de escolha múltipla – 50% cada
Exame final:
Prova escrita -100%
Para a obtenção de aprovação, o aluno deverá ter classificação ≥ a 10,00/20 valores
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Expositive, collaborative, demonstrative and active.
Screening and analysis of videos of normal and altered neurologic exam.
Presentation of clinical cases with images and videos.
Analysis of scientific articles.
Demonstration and use of clinical materials.
Periodical assessment:
2 Tests of multiple choice – 50% each
Final exam:
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Written test -100%
To achieve approval, the student must have at least 10,00/20 points
9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Os conteúdos teóricos da unidade curricular são apresentados através de aulas expositivas e privilegiam os conceitos
designados pela literatura mais atual.
Os conteúdos clínicos são abordados numa aula dinâmica que privilegia a análise e interpretação de estudos de caso
visionados, uso de instrumentos de avaliação, bem como análise de artigos de investigação.
9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The theoretical content of the syllabus are presented through lectures and favour the concepts designated by most
current literature.
The clinical contents are covered in a class dynamic that focuses on analysis and interpretation of case studies, use of
assessment tools and research papers analysis.
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
N122 - Ferro J. M., & Pinto F. (2003). Semiologia neurológica. Edição Sanofi-synthelabo e Bristol-Myers Squibb.
N126 - Ferro J. M., & Pimentel J. (2006). Neurologia: Princípios, Diagnóstico e Tratamento. Lisboa, Editora Lidel. ISBN
9789727573684.

Anexo II - Terapia da fala na perturbação miofuncional oral
9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Terapia da fala na perturbação miofuncional oral
9.4.1.1. Title of curricular unit:
Speech and Language Therapy in Oral-miofuncional disorders
9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
TF/SLT
9.4.1.3. Duração:
Semestral/ 1 Semester
9.4.1.4. Horas de trabalho:
84
9.4.1.5. Horas de contacto:
30
9.4.1.6. ECTS:
3
9.4.1.7. Observações:
<sem resposta>
9.4.1.7. Observations:
<no answer>
9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Ana Margarida Nogueira Leitão Lima Grilo - 30 H
9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
<sem resposta>
9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
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No final da unidade curricular o estudante deverá ser capaz de:
A. Distinguir o conceito de disfunção miofuncional oral
B. Explicar fatores causais e níveis de gravidade
C. Analisar o desenvolvimento sensoriomotor oral imaturo, atípico e desviante
D. Descrever parâmetros complementares de avaliação oromotora
E. Descrever fatores causais que interferem no funcionamento oro-motor
F. Reconhecer instrumentos e materiais de avaliação
G. Adotar comportamentos facilitadores da avaliação
H. Selecionar parâmetros de avaliação apropriados para estudo morfofuncional de diferentes estruturas da
motricidade orofacial e da deglutição
I. Avaliar percetivamente as funções oromotoras
J. Aplicar instrumentos e materiais de avaliação
K. Integrar metodologias de intervenção miofuncional oral
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
At the end the curricular unit the student should be able to:
A. Differentiate the concept of oral myofunctional dysfunction
B. Explain causal factors and severity levels
C. Analyze immature, atypical and deviant oral sensorimotor development
D. Describe complementary oromotor assessment parameters
E. Describe causal factors that interfere with oro-motor functioning
F. Recognize different materials and assessment tools
G. Adopt behaviors that facilitate assessment
H. Select appropriate assessment parameters for morphofunctional study of different orofacial structures
I. Evaluate perceptively the oromotor functions
J. Apply assessment tools and clinical materials
K. Integrate methodologies for oral myofunctional intervention
9.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Conceito de disfunção miofuncional
2. Conceito e características de tongue thrust, deglutição atípica e deglutição adulta;
3. Etiologia e sintomatologia da disfunção miofuncional
4. Incidência e prevalência das alterações craniofaciais, da má oclusão dentária e das alterações miofuncionais
5. Impacto da permeabilidade nasal e dos hábitos deletérios na disfunção miofuncional oral;
6. Conceito de ortopedia funcional dos maxilares
7. Formas de avaliação
8. Protocolos, baterias, equipamentos de avaliação, formas de registo;
9. Diagnóstico (tipo e gravidade) e prognóstico
10. Estruturação e elaboração do plano de intervenção, fases do planeamento, justificação das abordagens, seleção de
materiais de intervenção
9.4.5. Syllabus:
<no answer>
9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
1. Concept of myofunctional dysfunction
2. Tongue thrust, atypical swallowing and adult swallowing: concepts and characteristics
3. Etiology and symptomatology of myofunctional dysfunction;
4. Incidence and prevalence of craniofacial changes, dental malocclusion and myofunctional changes;
5. Impact of nasal permeability and deleterious habits on oral myofunctional dysfunction;
6. Concept of functional jaw orthopedics;
7. Forms of evaluation;
8. Protocols, assessment forms, equipment, types of registration;
9. Diagnosis (type and severity) and prognosis
10. Structuring and elaboration of the therapeutic plan, planning phases, reasoning for different approaches, selection
of intervention materials.
9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Objetivo A: 1, 2 e 9
Objetivo B: 3
Objetivo C: 1, 2, 4 e 9
Objetivo D: 3 e 5
Objetivo E: 5
Objetivo F: 8
Objetivo G: 8 e 10
Objetivo H: 7 e 8
Objetivo I: 5 e 8
Objetivo J: 8
Objetivo K: 10

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=45ac293a-6886-1b3e-3ebc-5ff6e777e23c&formId=c9bc1667-1b00-d2cc-68d…

65/135

04/03/2021

ACEF/2021/0420402 — Guião para a auto-avaliação

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologia expositiva, colaborativa, demonstrativa e activa. Visionamento e análise de vídeos, registos fotográficos,
radiográficos e de modelos dentários, demonstração e utilização de materiais, estudos de caso.
Avaliação periódica:
Trabalho escrito-100 %
Exame final:
Trabalho escrito com discussão oral -100%
Para a obtenção de aprovação, o aluno deverá ter classificação ≥ a 10,00/20 valores
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Expositive, collaborative, demonstrative and active. Screening and analysis of videos and scientific articles,
demonstration and use of clinical models, radiographs and other materials, case studies.
Periodical assessment:
Individual essay – 100%
Final exam:
Written test with oral presentation -100%
To achieve approval, the student must have at least 10,00/20 points
9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Os conteúdos teóricos da unidade curricular são apresentados através de aulas expositivas e privilegiam os conceitos
designados pela literatura mais atual.
Os conteúdos clínicos são abordados numa aula dinâmica que privilegia a análise e interpretação de estudos de caso
visionados, uso de instrumentos de avaliação, bem como trabalhos de grupo para discussão da planificação da
intervenção.
9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The theoretical content of the syllabus are presented through lectures that integrate the concepts designated by most
current literature.
The clinical contents are covered in a dynamic class that focuses on analysis and interpretation of case studies, use of
assessment tools and group work to plan intervention.
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
TF 358 Krakauer, L. H., Francesco, R. C. & Marchesan, I. Q. (2003). Respiração oral: abordagem interdisciplinar. São
José dos Campos: Editora Pulso.
PP 48 Maciel, C. T., Barbosa, M. H.,Toldo, C.; Faza, F. C., & Chiappetta, A. L. (2006). Disfunções orofaciais nos pacientes
em tratamento ortodôntico. CEFAC, 8 (4), 456-466.
TF 726 Raimundo, A. F. & Guimarães, I. (2016). Protocolo de avaliação da motricidade orofacial: revisão e
características psicométricas. Alcoitão: Escola Superior de Saúde do Alcoitão.
PP 27 Vanpoullle, F. (2005). Intérêt de la prise en charge en kinésithérapie oro-maxillo-faciale des chirurgies
orthognathiques. KS, 460, 23-35.

Anexo II - Métodos de pesquisa em terapia da fala II
9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Métodos de pesquisa em terapia da fala II
9.4.1.1. Title of curricular unit:
Research Methods in Speech and Language Therapy II
9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
MI/RM
9.4.1.3. Duração:
Semestral/ 1 Semester
9.4.1.4. Horas de trabalho:
84
9.4.1.5. Horas de contacto:
30
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9.4.1.6. ECTS:
3
9.4.1.7. Observações:
<sem resposta>
9.4.1.7. Observations:
<no answer>
9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Isabel Cristina Ramos Peixoto Guimarães - 30 H
9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
<sem resposta>
9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
No final da unidade curricular o estudante deverá ser capaz de:
A. Analisar os pressupostos e funções do método científico
B. Relacionar a(s) pergunta(s), objetivo(s) e hipótese(s) de investigação
C. Analisar diferentes formatos de pergunta clínica
D. Discutir os imperativos éticos e deontológicos da investigação
E. Avaliar criticamente o conceito de Prática Baseada na Evidência
F. Escrever um protocolo para revisão sistemática
G. Usar diferentes tipos de normas de redação de trabalhos escritos
H. Fazer análise crítica de textos científicos
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
At the end the curricular unit the student should be able to:
A. Analyse the assumptions of the scientific method
B. Relate the research question(s), objective(s) and hypotese(s)
C. Analyse different research clinical questions formats
D. Discusse ethical and deontological imperatives of research
E. Critical appraisal of the Evidence Based Pratice concept
F. Write a systematic review proocol
G. Use different types of writing rules for written papers
H. Analyze scientific texts
9.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Método científico
a. Fase conceptual – Relação entre a pergunta, objetivo e hipótese de investigação;
Formatos de perguntas de investigação e de investigação clínica- FINER, PICO(T) e PESICO; Análise crítica da
literatura;
b. Fase metodológica – Princípios éticos e deontológicos em investigação; Tipo de estudos e métodos;
c. Pressupostos da revisão sistemática e meta-análise; Análise crítica da literatura.
2. Conceito de prática baseada na evidência
3. Difusão da informação científica
a. Gestão da informação científica
b. Regras de escrita científica
9.4.5. Syllabus:
1. Scientific method
a. The conceptual stage – Research question, purpose and hypotese relationship; Research and Clinical research
questions formats- FINER, PICO(T) and PESICO; Critical analyses of scientific literature
b. The methodological stage - Research ethics principles; Types of studies and methods;
c. Assumptions for sistematic and meta-analysis reviews; Critical analyses of scientific literature;
2. Evidence based practice concept
3. Research difusion
a. Management of scientific information;
b. Scientific writting rules
9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Objetivo A: 1 a) e b)
Objetivo B: 1 a)
Objetivo C: 1 a)
Objetivo D: 1 b)
Objetivo E: 2
Objetivo F: 3 a)
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Objetivo G: 3 b)
Objetivo H: 1 a) c)
9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Objetive A: 1 a) e b)
Objetive B: 1 a)
Objetive C: 1 a)
Objetive D: 1 b)
Objetive E: 2
Objetive F: 3 a)
Objetive G: 3 b)
Objetive H: 1 a) c)
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologia expositiva, colaborativa, demonstrativa e activa. Análise de artigos científicos. Utilização prática de
software de gestão da informação científica.
Avaliação periódica:
Trabalho escrito: Elaborar um projeto de revisão sistemática – 100%
Exame final:
Trabalho escrito: Elaborar um projeto de revisão sistemática – 100%
Para a obtenção de aprovação, o aluno deverá ter classificação ≥ a 10,00/20 valores
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Expositive, collaborative, demonstrative and active. Critical analyses of scientific articles. Practical use of a
bibliographic management software.
Periodical assessment:
Written work: To do systematic review protocol – 100%
Final exam:
Written work: To do systematic review protocol- 100%
To achieve approval, the student must have at least 10,00/20 points
9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Os conteúdos teóricos da unidade curricular são apresentados através de aulas expositivas e privilegiam os conceitos
designados pela literatura mais atual.
Os conteúdos clínicos são abordados numa aula dinâmica que privilegia a análise e interpretação de estudos de caso
visionados, uso de instrumentos de avaliação, bem como análise de artigos de investigação.
9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The theoretical content of the syllabus are presented through lectures and favour the concepts designated by most
current literature.
The clinical contents are covered in a class dynamic that focuses on analysis and interpretation of case studies
displayed, use of assessment tools, as well as analysis of research papers.
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
APA (2008). Publication manual of the American Psychological Association. Washington: APA
Bailey, D. M. (1991). Research for the health professional: A practical guide. Philadelphia: F. A. Davis.
Batavia, M. (2001). Clinical research for health professionals: A user-friendly guide. Oxford: Butterworth
Dollaghan, C.A. (2007). The handbook for evidence-based practice in communication disorders. San Diego: Singular
Higgins, JPT & Green, S. (2008). Cochrane handbook for systematic reviiews of interventions. The Cochrane
Collaboration. Londres: Wiley-Blackwell.
Marshall et al. (2011). Application of systematic reviews in speech-language-therapy. Int J. Lang Comm Disord, 46(3),
261-272.
Meltzoff, J. (1998). Critical thinking about research. Washington: APA.
Pestana, M.H. & Gageiro, N. (2000). Análise de dados para ciências sociais: a complementariedade do SPSS. Lisboa:
Edições Silabo.
Silva, P.A. (2008). Investigação biomédica: reflexões éticas. Lisboa: Gradiva.

Anexo II - Fundamentos em terapia da fala II
9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Fundamentos em terapia da fala II
9.4.1.1. Title of curricular unit:
Fundamentals of Speech and Language Therapy II
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9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
TF/SLT
9.4.1.3. Duração:
Semestral/ 1 Semester
9.4.1.4. Horas de trabalho:
56
9.4.1.5. Horas de contacto:
20
9.4.1.6. ECTS:
2
9.4.1.7. Observações:
<sem resposta>
9.4.1.7. Observations:
<no answer>
9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Inês Tello Rato Milheiras Rodrigues - 20 H
9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
<sem resposta>
9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
No final da unidade curricular o estudante deverá ser capaz de:
A. Discutir conceitos de saúde
B. Descrever o conceito de qualidade de vida na saúde
C. Diferenciar instrumentos de qualidade de vida
D. Integrar conceitos de epidemiologia
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
At the end the student should be able to:
A. Discuss health concepts
B. Describe the concept of quality of life in health
C. Differentiate instruments for quality of life
D. Integrate epidemiology concepts
9.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Conceitos de Saúde e qualidade de vida
a) Classificações em saúde (OMS, CIF, CID-11, DSM-V)
b) Conceito e desafios da avaliação da qualidade de vida
c) Análise de instrumentos de qualidade de vida em terapia da fala
d) Promoção da saúde e prevenção da doença na comunidade e avaliação das intervenções
2. Epidemiologia
a) Fundamentos de epidemiologia: definições, aspetos históricos e aplicações atuais
b) Epidemiologia e saúde pública: aplicação dos métodos epidemiológicos às diferentes fases do planeamento de
programas e serviços de saúde
c) Aplicação da epidemiologia ao estudo dos resultados de saúde e doença
9.4.5. Syllabus:
1. Health concepts and quality of life
a) Health classifications (WHO, ICF, ICD-11, DSM-V)
b) Concept and challenges of assessing quality of life
c) Analysis of quality of life instruments in speech therapy
d) Health promotion and disease prevention in the community and evaluation of interventions
2. Epidemiology
a) Fundamentals of epidemiology: definitions, historical aspects and current applications
b) Epidemiology and public health: application of epidemiological methods to the different stages of planning health
programs and services
c) Application of epidemiology to the study of health and disease outcomes
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9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Objetivo A: 1
Objetivo B: 1
Objetivo C: 1
Objetivo D: 2
9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Objective A: 1
Objective B: 1
Objective C: 1
Objective D: 2
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologia expositiva, colaborativa, demonstrativa e activa. Visionamento e análise de vídeos e de artigos científicos,
estudos de caso.
Avaliação periódica:
Trabalho escrito individual – 100%
Exame final:
Prova escrita - 100%
Para a obtenção de aprovação, o aluno deverá ter classificação ≥ a 10,00/20 valores
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Expositive, collaborative, demonstrative and active. Screening and analysis of videos and scientific articles, case
studies.
Periodical assessment:
Individual essay – 100%
Final exam:
Written exam – 100%
To achieve approval, the student must have at least 10,00/20 points
9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Os conteúdos teóricos da unidade curricular são apresentados através de aulas expositivas e privilegiam os conceitos
designados pela literatura mais atual.
Os conteúdos práticos são abordados numa aula dinâmica que privilegia a análise e interpretação de estudos de caso,
vídeos e análise de artigos de investigação.
9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The theoretical content of the syllabus are presented through lectures and relate the concepts designated by most
current literature. The practical contents are covered in a class dynamic that focuses on analysis and interpretation of
the case studies, videos and research papers analysis.
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
SP 23 Mausner, J. S., Bahn, A. K., Kramer, S., & da Costa Pinhão, R. (1999). Introdução à epidemiologia. Lisboa:
Fundação Calouste Gulbenkian.
TF 221 Carol Frattali (Ed.). (1998). Measuring outcomes in speech-language pathology. George Thieme Verlag.
PP 85 Guerreiro, M. (2002). Diagnóstico de demência: Uma questão de critérios DSM-IV ou ICD-10? Psicologia, 16(1),
51-58.

Anexo II - Terapia da fala na perturbação da fluência I
9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Terapia da fala na perturbação da fluência I
9.4.1.1. Title of curricular unit:
Speech and Language Therapy in Fluency disorders I
9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
TF / SLT
9.4.1.3. Duração:
Semestral / 1 Semester
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=45ac293a-6886-1b3e-3ebc-5ff6e777e23c&formId=c9bc1667-1b00-d2cc-68d…

70/135

04/03/2021

ACEF/2021/0420402 — Guião para a auto-avaliação

9.4.1.4. Horas de trabalho:
154
9.4.1.5. Horas de contacto:
66
9.4.1.6. ECTS:
5
9.4.1.7. Observações:
<sem resposta>
9.4.1.7. Observations:
<no answer>
9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Mónica Soares Rocha - 4 H
9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
Jaqueline Raquel dos Santos Carmona - 62 H
9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
No final da unidade curricular o estudante deverá ser capaz de:
A. Identificar as etiologias das perturbações da fluência, sua incidência e prevalência
B. Distinguir disfluências típicas do discurso de disfluências atípicas
C. Discutir formas de prevenção de perturbações da fluência
D. Classificar as caraterísticas das perturbações da fluência: gaguez e discurso titubeante
E. Examinar as diferentes formas de avaliação das perturbações da fluência
F. Analisar corpora linguísticos de pessoas com disfluência
G. Integrar os dados da avaliação com raciocínio clínico
H. Integrar os métodos e as técnicas de intervenção em perturbações da fluência
I. Propor objetivos gerais e específicos de intervenção em perturbações da fluência
J. Sintetizar estratégias verbais e não verbais para estabelecer, quer aliança terapêutica, quer limites com os clientes
K. Examinar a eficiência e eficácia da intervenção terapêutica
L. Produzir plano de intervenção de um estudo de caso
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
At the end the student should be able to:
A. Identify the aetiologies of fluency disorders, their incidence and prevalence
B. Distinguishing typical disfluencies from atypical discourse
C. Discussing ways of preventing fluency disorders
D. Classifying the characteristics of fluency disorders: stammering and faltering speech
E. Examine the different ways of assessing fluency disorders
F. Analyse corpora linguistic of people with disfluence
G. Integrating evaluation data with clinical reasoning
H. Integrating methods and techniques of intervention in fluency disorders
I. Propose general and specific objectives for intervention in fluency disorders
J. Synthesising verbal and non-verbal strategies to establish either therapeutic alliance or limits with clients
K. Examining the efficiency and effectiveness of therapeutic intervention
L. Produce case study intervention plan
9.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Definição de fluência e respetivos parâmetros
2. Alterações da fluência
3. Dados epidemiológicos
4. Definição de disfluência
5. Disfluência transitória
a. Modelo teório
b. Características
6. Gaguez
a. Definições e diferentes modelos teóricos
b. Fisiologia
c. Caraterísticas de gaguez
d. Graus de gravidade da gaguez
e. Fatores que influenciam gaguez
7. Avaliação da gaguez
a. Testes de avaliação do discurso
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b. Questionários de auto-perceção
8. Discurso titubeante
a. Definições e diferentes
b. Caraterísticas de discurso titubeante
c. Diferentes subtipos de discurso titubeante
d. Co-morbilidades
9. Avaliação de discurso titubeante
10. Intervenção terapêutica: diferentes métodos
a. Gaguez
b. Discurso titubeante
11. Aliança terapêutica
12. Planos de intervenção terapêutica
13. Análise da eficácia da intervenção
9.4.5. Syllabus:
1. Definition of fluency and its parameters
2. Fluency alterations
3. Epidemiological data
4. Disfluency definition
5. Transitory disfluency
a. Theoretical model
b. Features
6. Stuttering
a. Definitions and different theoretical models
b. Physiology
c. Characteristics of stuttering
d. Degrees of severity of stuttering
e. Factors influencing stuttering
7. Assessment of stuttering
a. Discourse evaluation tests
b. Self-perception questionnaires
8. Cluttering
a. Definitions and different theoretical models
b. Characteristics of cluttered speech
c. Different subtypes of cluttered speech
d. Co-morbilities
9. Evaluation of cluttered speech
10. Therapeutic intervention: different methodologies
a. Stuttering
b. Cluttering
11. Therapeutic alliance
12. Intervention plans
13. Efectiveness analysis
9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Objetivo A: 1, 2 e 3
Objetivo B: 4
Objetivo C: 5
Objetivo D: 6 e 8
Objetivo E: 7
Objetivo F: 7
Objetivo G: 6 e 7
Objetivo H: 10
Objetivo I: 12
Objetivo J: 11
Objetivo K: 13
Objetivo L: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13
9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Objetive A: 1, 2 e 3
Objetive B: 4
Objetive C: 5
Objetive D: 6 e 8
Objetive E: 7
Objetive F: 7
Objetive G: 6 e 7
Objective H: 10
Objetive I: 12
Objetive J: 11
Objetive K: 13
Objective L: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13
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9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologia expositiva, colaborativa, demonstrativa e activa. Visionamento e análise de vídeos e de artigos científicos,
demonstração e utilização de materiais, estudos de caso.
Exemplificar atividades (ex.: recurso a modelos anatómicos; visionamento de vídeos; análise de ficheiros áudio; roleplay; trabalhos de grupo; apresentação de casos práticos (norma e desvio)
Avaliação da UC:
- Estudo de caso em grupo – 45%
- Teste escrito – 55%
Exame final:
Prova escrita (100%)
Para a obtenção de aprovação, o aluno deverá ter classificação ≥ a 10,00/20 valores
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Expositive, collaborative, demonstrative and active. Screening and analysis of videos and scientific articles,
demonstration and use of materials, case studies.
(eg: use of anatomical models; viewing of videos; analysis of audio files; role-play; group work; presentation of
practical cases (norm and deviation) ...)
Periodical assessment:
- Group case Study – 45%
- Written test – 55%
Final exam:
Written exam (100%)
To achieve approval, the student must have at least 10,00/20 points
9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos estão em coerência com os objetivos da unidade curricular dado que o programa foi
concebido para de modo integrado identificar as etiologia(s) das perturbações da fluência, suas características e
definições. Inicia com conhecimentos basilares como fisiologia, diferenciação entre disfluência transitória, gaguez e
discurso titubeante. Perspetiva análise de corpora linguísticos de casos a serem apresentados (em vídeo) de modo a
demonstrar como se pode avaliar as perturbações da fluência e qual o raciocínio clínico. Serão também objetivo
definir plano de intervenção e serão explicitados os objetivos gerais e específicos conforme os dados da avaliação, e
análise da sua eficácia. Perspetiva um explanar sobre relação terapêutica e estratégias quer verbais, quer não verbais.
Os conceitos estão conforme a literatura mais recente.
9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The programme contents are consistent with the objectives of the course unit since the programme is designed to
identify in an integrated way the aetiology(s) of fluency disorders, their characteristics and definitions. It starts with
basic knowledge such as physiology, differentiation between transitory disfluency, stuttering and cluttered speech.
Prospective analysis of linguistic corpora of cases to be presented (on video) in order to demonstrate how fluency
disorders can be assessed and the clinical reasoning. The objective will also be to define an intervention plan, the
global and specific objectives will be explained according to the data from the assessment, and an analysis of its
effectiveness. An explanation of the therapeutic relationship and strategies, both verbal and non-verbal, will be
provided. The concepts are in accordance with the most recent literature.
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
TF 784 Allen, Mark ; Kao, Vicky (2007). Speak freely: essential speech skills for school-age children who stutter. Illinois:
Speak Freely publications.
TF 51 Bloodstein, O. (1995). A Handbook of Stuttering. London: Chapman and Hall Pub.
TF 89 Fawcus, M. (1995). Stuttering: from theory to practice. London: Whurr Pub.
TF 249 Onslow, M. & Packman, A (1999). The handbook of early stuttering intervention. London, UK: Singular Pub.
TF 164 Peters, T., Gustav, B. (1991). Stuttering: an integrated approach to its nature and treatment. Baltimore: Williams
and Wilkins Pub.
TF289 Rustin, L. e Kuhr A. (1996). Social Skills and the Speech Impaired: London: Whurr Pub.
TF 785 B Manning, W. H. (2010). Clinical Decision Making in Fluency Disorders. Delmar Cengage Learning 3ª ed. 2010;

Anexo II - Terapia da fala na perturbação adquirida da linguagem
9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Terapia da fala na perturbação adquirida da linguagem
9.4.1.1. Title of curricular unit:
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Speech and Language Therapy in Acquired Language Disorders
9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
TF/SLT
9.4.1.3. Duração:
Semestral / 1 Semester
9.4.1.4. Horas de trabalho:
196
9.4.1.5. Horas de contacto:
77
9.4.1.6. ECTS:
6
9.4.1.7. Observações:
<sem resposta>
9.4.1.7. Observations:
<no answer>
9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Manuel Borges Fonseca – 77 H
9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
<sem resposta>
9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
No final da unidade curricular o estudante deverá ser capaz de:
A. Descrever diferentes fatores que caracterizam um quadro de afasia
B. Descrever os fatores que envolvem a definição, etiologia e classificação dos quadros de afasia
C. Diferenciar outras perturbações adquiridas da comunicação
D. Examinar os parâmetros da avaliação da linguagem e os critérios de diagnóstico
E. Analisar corpora linguísticos de pessoas com afasia e outras perturbações da comunicação
F. Diferenciar as principais perturbações adquiridas da leitura e escrita
G. Distinguir perturbações da linguagem associadas ao envelhecimento
H. Diferenciar perturbações da comunicação e da cognição associadas a lesões do hemisfério direito e a traumatismos
crânio-encefálicos
I. Diferenciar fatores de prognóstico
J. Especificar diferentes metodologias de intervenção terapêutica
K. Projetar as etapas do processo de intervenção terapêutica
L. Examinar a eficiência e eficácia da intervenção terapêutica
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
At the end of the curricular unit the student should be able to:
A. Describe different factors that characterize an aphasia picture
B. Describe the factors surrounding the definition, etiology and classification of aphasia
C. Differentiate other acquired communication disorders
D. Examine language assessment parameters and diagnostic criteria
E. Analyse linguistic corpora of people with aphasia and other communication disorders
F. Differentiate the main acquired disturbances from reading and writing
G. Distinguish language disorders associated with ageing
H. Differentiate communication and cognition disorders associated with injuries to the right hemisphere and traumatic
brain injury
I. Differentiate prognostic factors
J. Specify different therapeutic intervention methodologies
K. Design the stages of the therapeutic intervention process
L. Examine the efficiency and effectiveness of therapeutic intervention
9.4.5. Conteúdos programáticos:
Conteúdos programáticos
1. Afasia
a. Definição
b. Etiologia
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c. Classificação
d. Caracterização dos síndromes afásicos
e. Perturbações associadas à afasia
2. Avaliação da linguagem
3. Critérios de diagnóstico
4. Diagnóstico diferencial
5. Fatores de prognóstico
6. Intervenção terapêutica
a. Princípios
b. Objectivos
c. Métodos e técnicas de intervenção
d. Material usado na intervenção
e. Elaboração do plano terapêutico
7. Perturbações da leitura e escrita
8. Linguagem e envelhecimento normal e patológico
9. Perturbações da comunicação resultantes de lesões do hemisfério direito
10. Perturbações da comunicação resultantes de traumatismos crânio-encefálicos
11. Elaboração de relatórios
9.4.5. Syllabus:
1. Aphasia
a. Definition
b. Etiology
c. Rating
d. Characterization of aphasic syndromes
e. Disorders associated with aphasia
2. Evaluation of language
3. Diagnostic criteria
4. Differential Diagnosis
5. Prognostic factors
6. Therapeutic Intervention
a. Principles
b. Objectives
c. Methods and techniques of intervention
d. Material used in intervention
e. Therapeutic plan
7. Reading and writing disorders
8. Language in normal and pathological aging
9. Communication disorders after right hemisphere lesions
10. Communication disorders after traumatic brain injury
11. Reporting
9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Objetivo A: 1
Objetivo B: 1 e 2
Objetivo C: 4
Objetivo D: 2 e 3
Objetivo E: 2 e 4
Objetivo F: 7
Objetivo G: 8
Objetivo H: 9 e 10
Objetivo I: 5
Objetivo J: 6
Objetivo K: 6
Objetivo L: 6
9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Objective A: 1
Objective B: 1 and 2
Objective C: 4
Objective D: 2 and 3
Objective E: 2 and 4
Objective F: 7
Objective G: 8
Objective H: 9 and 10
Objective I: 5
Objective J: 6
Objective K: 6
Objective L: 6
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=45ac293a-6886-1b3e-3ebc-5ff6e777e23c&formId=c9bc1667-1b00-d2cc-68d…

75/135

04/03/2021

ACEF/2021/0420402 — Guião para a auto-avaliação

Metodologia expositiva, colaborativa, demonstrativa e activa. Visionamento e análise de vídeos e de artigos científicos,
demonstração e utilização de materiais, estudos de caso.
Avaliação periódica:
Teste escrito – 100%
Exame final:
Prova escrita - 100%
Para a obtenção de aprovação, o aluno deverá ter classificação ≥ a 10,00/20 valores
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Expositive, collaborative, demonstrative and active. Screening and analysis of videos and scientific articles,
demonstration and use of materials, case studies.
Periodical assessment:
Written Test – 100%
Final exam:
Wriiten test – 100%
To achieve approval, the student must have at least 10,00/20 points
9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Nas aulas teórico-práticas o estudante terá oportunidade de aplicar directamente os conhecimentos adquiridos nas
aulas teóricas através do estabelecimento diagnóstico, prognóstico e na elaboração de um plano terapêutico
individualizado para o sujeito em análise.
9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
In the theoretical-practical classes students will have opportunity to apply the knowledge acquired in lectures directly
through the diagnosis, prognosis and the development of an individualized treatment plan for the client in question.
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
TF 342 Basso, A. (2003). Aphasia and its therapy. New York: Oxford University Press.
TF 532 Benson, F. & Ardila, A. (1996). Aphasia. A clinical perspective. New York: Oxford University Press.
N 146 Chapey, R. (2001). Language intervention strategies in aphasia and related neurogenic communication
disorders. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
TF 777 Fonseca, J. (Ed.). (2018). Afasia e comunicação após lesão cerebral: definição, classificação e reabilitação.
Lisboa: PapaLatras.
TF 335 LaPointe, L. (2005). Aphasia and related neurogenic language disorders. New York: Thieme.
TF 310 Leal, G. & Fonseca, J. (2003). Exercícios de linguagem. Lisboa: Laboratório de Estudos de Linguagem, Centro
de Estudos Egas Moniz.
TF 318 Nadeau, S., Rothi, L. & Crosson, B. (2000). Aphasia and language. Theory to practice. New York: The Guilford.

Anexo II - Neuropsicologia
9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Neuropsicologia
9.4.1.1. Title of curricular unit:
Neuropsychology
9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
CSC/SBS
9.4.1.3. Duração:
Semestral / 1 Semester
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9.4.1.4. Horas de trabalho:
84
9.4.1.5. Horas de contacto:
70
9.4.1.6. ECTS:
3
9.4.1.7. Observações:
<sem resposta>
9.4.1.7. Observations:
<no answer>
9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Carolina Pires Maruta - 27 H
9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
José Manuel Borges Fonseca - 27 H
Joana Maria Rodrigues Rato - 16 H
9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
No final da unidade curricular o estudante deverá ser capaz de:
A. Discutir a abordagem multidisciplinar da Neuropsicologia
B. Demonstrar as relações entre o cérebro e o comportamento
C. Analisar diversas Funções Nervosas Superiores e os principais quadros neuropsicológicos no adulto
D. Discutir a metodologia de avaliação neuropsicológica no adulto
E. Relacionar lesões cerebrais (de diferentes etiologias) com défices cognitivos no adulto
F. Distinguir aspetos conceptuais da neuropsicologia infantil
G. Distinguir alterações cognitivas, emocionais e do comportamento com impacto no potencial de aprendizagem e na
dinâmica familiar
H. Analisar diversas Funções Nervosas Superiores e os principais quadros neuropsicológicos resultantes das
perturbações do neurodesenvolvimento
I. Discutir as especificidades inerentes à avaliação neuropsicológica em crianças e adolescentes
J. Descrever diferentes perfis neuropsicológicos que integram as perturbações do neurodesenvolvimento
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
At the end of the curricular unit the student should be able to:
A. Discuss the multidisciplinary approach to Neuropsychology
B. Demonstrate the relationship between the brain and behavior
C. Analyze several Superior Nervous Functions and the main neuropsychological conditions in adults
D. Discuss the neuropsychological assessment methodologies in adults
E. Relating brain injuries (of different etiologies) to cognitive deficits in adults
F. Distinguish conceptual aspects of child neuropsychology
G. Distinguish cognitive, emotional and behavioral changes with impact on learning potential and family dynamics
H. Analyze several Superior Nervous Functions and the main neuropsychological conditions resulting from
Neurodevelopmental disorders
I. Discuss the specificities inherent to neuropsychological assessment in children and adolescents
J. Describe different neuropsychological profiles that integrate neurodevelopmental disorders
9.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução à Neuropsicologia
a. Contextualização histórica
b. Metodologias de estudo em neuropsicologia
c. Objetivos da avaliação neuropsicológica
2. Dominância Cerebral
3. Funções Nervosas Superiores
a. Atenção
b. Memória
c. Lobo Frontal e Funções Executivas
d. Praxias
e. Gnosias
f. Linguagem
4. Contextos de aplicação
a. Envelhecimento cerebral e demências
5. Pressupostos teórico-metodológicos da neuropsicologia infantil
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6. Perturbações do Neurodesenvolvimento
a. Perturbação de Hiperatividade e Défice de Atenção (PHDA)
b. Perturbação do Espectro do Autismo
c. Perturbações Específicas da Aprendizagem
7. Fundamentos da Avaliação Neuropsicológica em contexto pediátrico
a. Princípios e protolocos de avaliação neuropsicológica para crianças e adolescentes
9.4.5. Syllabus:
1. Introduction to Neuropsychology
a. Historical context
b. Methods of study in Neuropsychology
c. Aims of neuropsychological assessment
2. Cerebral dominance
3. Cognitive Functions
a. Attention
b. Memory
c. Frontal lobe and executive functions
d. Praxis
e. Gnosis
f. Language
4. Contexts of application
a. Aging and dementia
5. Theoretical and methodological assumptions of child neuropsychology
6. Neurodevelopmental disorders
a. Hyperactivity Disorder and Attention Deficit Disorder
b. Autism Spectrum Disorder
c. Specific Learning Disorders
7. Fundamentals of Neuropsychological Assessment in pediatric context
a. Neuropsychological assessment principles and measures for children and adolescents.
9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Objetivo A: 1
Objetivo B: 1, 2 e 3
Objetivo C: 2 e 3
Objetivo D: 1
Objetivo E: 3 e 4
Objetivo F: 5
Objetivo G: 6
Objetivo H: 6
Objetivo I: 7
Objetivo J: 7
9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Objective A: 1
Objective B: 1, 2 and 3
Objective C: 2 and 3
Objective D: 1
Objective E: 3 and 4
Objective F: 5
Objective G: 6
Objective H: 6
Objective I: 7
Objective J:7
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas da UC dividem-se em aulas teóricas e teórico-práticas. Nas aulas teóricas é privilegiada a metodologia
expositiva, demonstrativa e ativa. Nas aulas teórico-prática será dada preferência ao visionamento e análise/discussão
de vídeos de casos clínicos, assim como reflexão sobre as questões levantadas e estabelecimento de relações com os
conteúdos teóricos previamente lecionados. Também nestas aulas promover-se-á a demonstração e utilização de
instrumentos de avaliação neuropsicológica.
Avaliação periódica:
A avaliação contínua da UC pressupõe os seguintes elementos: a) teste intercalar de escolha múltipla a realizar a meio
do semestre (20%), b) apresentação oral de um artigo de interesse científico (40%), c) Prova final escrita (30%), d)
assiduidade, pontualidade e participação ativa nas aulas (10%).
Exame final:
Prova escrita - 100%
Para a obtenção de aprovação, o aluno deverá ter classificação ≥ a 10,00/20 valores
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9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Classes will be devided into theorectical and theorectical-practical. In theorectical classes an expositive,
demonstrative and active approach will be persued. In theorectical-practical classes, students will watch and
analyse/discuss video of clinical cases, reflect upon raised questions and established connection with theory. Also in
these classes, demonstration and handling of neuropsychological instruments will be promoted.
Periodical assessment:
Continuous assessment implies the following elements: a) multiple choice test in the middle of the semester (20%), b)
oral presentation of a scientific paper (40%), c) final written multiple choice test (30%), d) attendance, pontuality and
active participation in classes (10%).
Final exam:
Written test - 100%
To achieve approval, the student must have at least 10,00/20 points
9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Os conteúdos teóricos da unidade curricular são apresentados através de aulas expositivas e privilegiam os conceitos
designados pela literatura mais atual.
Os conteúdos clínicos são abordados numa aula dinâmica que privilegia a análise e interpretação de estudos de caso
visionados, uso de instrumentos de avaliação, bem como análise de artigos de investigação.
9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The theoretical content of the syllabus are presented through lectures and favour the concepts designated by most
current literature.
The clinical contents are covered in a class dynamic that focuses on analysis and interpretation of case studies
displayed, use of assessment tools, as well as analysis of research papers.
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Castro-Caldas, A. (2000). A herança de Franz Joseph Gall. O cérebro ao serviço do comportamento humano. Lisboa:
McGraw-Hill.
Denes, G., Pizzamiglio, L. (1999). Handbook of clinical and experimental neuropsychology. East Sussex: Psychology
Press.
Lezak, M. D., Howieson, D. B., Loring, D. W., et al. (2004). Neuropsychological assessment (4th Ed.). Oxford, New York:
University Press.
Ellis, A. W., Young, A. W. (1996). Human cognitive neuropsychology: A textbook with readings. Hove: Psychology
Press.
Guerreiro, M. (2002). Diagnóstico de Demência: Uma questão de critérios DSM-IV ou ICD-10? Psicologia, 16 (1), 51-58.
Nelson, C.A., & Luciana, M. (1998). Handbook of developmental cognitive neuroscience. Cambridge: MIT Press.
Rato, J., & Castro Caldas, A. (2017). Quando o cérebro do seu filho vai à escola: boas práticas para melhorar a
aprendizagem. Lisboa: Verso da Kapa.
Ribeiro, F.C., & Guerreiro, M. G. (2002). Envelhecimento declínio cognitivo ligeiro. Psicologia, 16 (1), 59-77.

Anexo II - Terapia da fala na perturbação auditiva
9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Terapia da fala na perturbação auditiva
9.4.1.1. Title of curricular unit:
Speech and Language Therapy in Hearing Disorders
9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
TF/SLT
9.4.1.3. Duração:
Semestral / 1 Semester
9.4.1.4. Horas de trabalho:
84
9.4.1.5. Horas de contacto:
45
9.4.1.6. ECTS:
4
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9.4.1.7. Observações:
<sem resposta>
9.4.1.7. Observations:
<no answer>
9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Susana Maria Capitão da Silva Alves - 5 H
9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
Marisa da Costa Alves - 40 H
9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
No final da unidade curricular o estudante deverá ser capaz de:
A. Diferenciar perturbações da comunicação, linguagem, voz e fala, em função de diferentes etiologias, tipo e grau de
surdez
B. Relacionar os dados audiológicos com os níveis de comunicação, linguagem, fala e voz
C. Explicar a perturbação do processamento auditivo
D. Integrar as finalidades das tecnologias auditivas e respetivas implicações na intervenção terapêutica
E. Integrar o papel dos elementos das equipas que atuam na área da surdez
F. Aplicar meios e procedimentos de avaliação da comunicação, linguagem, audição e fala, na surdez
G. Sequenciar diagnósticos, relatórios, planos e programas de intervenção
H. Distinguir modelos e técnicas de intervenção
I. Selecionar métodos e técnicas de avaliação e de intervenção
J. Propor planos individuais de intervenção
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
At the end the curricular unit the student should be able to:
A. Differentiate communication disorders, language, voice and speech, according to different aetiologies, type and
degree of hearing loss
B. Relate audiological data with language, speech and voice levels
C. Characterize auditory processing disorder
D. Integrate the aims of hearing technologies and their implications for intervention
E. Integrate the role of team members who work in the field of hearing loss
F. Apply means and procedures for assessing communication, language, hearing and speech in hearing loss
G. Sequence diagnostics, reports, intervention plans and programmes
H. Distinguish models and intervention techniques
I. Select evaluation and intervention methods and techniques
J. Propose individual intervention plans
9.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Conceitos de surdo e de surdez
a. perspetiva médica
b. perspetiva sociocultural
2. Caracterização da surdez, em termos de etiologia, grau e tipo
3. Perturbação do processamento auditivo
4. Acústica da fala e suas implicações na perceção da fala
5. Uso de tecnologia auditiva e implicações na intervenção terapêutica
6. Correspondência entre os dados audiológicos e os padrões de linguagem, fala e voz
7. Recolha de dados de anamnese
8. Hierarquia de desenvolvimento das competências auditivas
9. Meios e processos de avaliação da linguagem, voz e fala na surdez
10. Equipas interdisciplinares na área da surdez
a. Na saúde
b. Na educação
11. Prática baseada na evidência: guidelines e normas nacionais e internacionais
12. Modelos e abordagens de intervenção na surdez
13. (Re)habilitação auditiva pós implantação coclear
a. Na idade pediátrica
b. Na idade adulta

9.4.5. Syllabus:
1. Deaf and deafness concepts
a. Medical perspective
b. Sociocultural perspective
2. Hearing loss characterization: aetiology, degree and hearing loss type
3. Auditory processing disorder
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4. Speech acoustics and its relation to speech perception
5. Hearing technology use and implications for intervention
6. Audiological data and language, speech and voice patterns
7. Anamnesis information gathering
8. Listening skills milestones
9. Language, voice and speech evaluation methods and procedures in hearing loss
10. Interdisciplinary teams working in the field of hearing loss
a. In health area
b. In educational area
11. Evidence based practices: national and international guidelines and standards
12. Intervention models and approaches in hearing loss
13. Auditory (re)habilitation after cochlear implantation
a. In pediatric age
b. In adulthood
9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Objetivo A: 1, 2, 6 e 8
Objetivo B: 1, 2 e 4
Objetivo C: 3
Objetivo D: 5, 6 e 7
Objetivo E: 10
Objetivo F: 9
Objetivo G: 3, 6, 7, 9, 11, 12 e 13
Objetivo H: 3, 12 e 13
Objetivo I: 3, 12 e 13
Objetivo J: 3, 6, 7, 8, 11, 12 e 13
9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Objective A: 1, 2, 6 and 8
Objective B: 1, 2 and 4
Objective C: 3
Objective D: 5, 6 and 7
Objective E: 10
Objective F: 9
Objective G: 3, 6, 7, 9, 11, 12 and 13
Objective H: 3, 12 and 13
Objective I: 3, 12 and 13
Objective J: 3, 6, 7, 8, 11, 12 and 13
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologia expositiva, colaborativa, demonstrativa e ativa. Visionamento e análise de vídeos e de artigos científicos,
demonstração e utilização de materiais, estudos de caso, debate e trabalhos de grupo.
Avaliação periódica:
Teste escrito -80%
Trabalho escrito - 20%
Exame final:
Prova escrita- 100%
Para a obtenção de aprovação, o aluno deverá ter classificação ≥ a 10,00/20 valores
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Expositive, collaborative, demonstrative and active methodology. Viewing and analysis of videos and scientific
articles, demonstration and use of materials, case studies, debate and group work
Periodical assessment:
Written test - 80%
Group work - 20%
Final exam:
Written exam - 100%
To achieve approval, the student must have at least 10,00/20 points
9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Com o recurso às diferentes metodologias de ensino aprendizagem, o estudante é incentivado a analisar, interpretar e
criticar informação clínica e terapêutica relativa a pessoas com perturbação auditiva, com vista ao desenvolvimento
das competências identificadas nos objetivos da unidade curricular.

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=45ac293a-6886-1b3e-3ebc-5ff6e777e23c&formId=c9bc1667-1b00-d2cc-68d…

81/135

04/03/2021

ACEF/2021/0420402 — Guião para a auto-avaliação

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Through a diverse set of teaching methodologies, the students will analyse, relate and critically judge clinical and
treatment information regarding people with hearing disorders, in order to develop specific skills identified in the
curricular unit goals.
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Bellis, T. J. (2011). Assessment and management of central auditory processing disorders in the educational setting:
From science to practice. Plural Publishing.
Cole, E. B., & Flexer, C. (2019). Children with hearing loss: Developing listening and talking, birth to six. Plural
Publishing.
Estabrooks, W., MacIver-Lux, K., & Rhoades, E. A. (Eds.). (2016). Auditory-verbal therapy: For young children with
hearing loss and their families, and the practitioners who guide them. Plural Publishing.
Monteiro, L. & Subtil, J. (2018). Audiologia, Som e Audição – das Bases à Clínica. Lisboa: Círculo Médico.
Musiek, F. E., & Chermak, G. D. (Eds.) (2013). Handbook of central auditory processing disorder, volume I: Auditory
neuroscience and diagnosis. Plural Publishing.
Nunes, C. & Monteiro, L. (2015). Processamento auditivo : conhecer, avaliar e intervir. Lisboa: PAPA-LETRAS.
Rodríguez, M. J., Manrique, I. & Huarte, A. (2002). Implantes cocleares. Barcelona: Masson.

Anexo II - Terapia da fala na perturbação da voz
9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Terapia da fala na perturbação da voz
9.4.1.1. Title of curricular unit:
Speech and Language Therapy in Voice Disorders
9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
TF/SLT
9.4.1.3. Duração:
Semestral/ 1 Semester
9.4.1.4. Horas de trabalho:
224
9.4.1.5. Horas de contacto:
90
9.4.1.6. ECTS:
8
9.4.1.7. Observações:
<sem resposta>
9.4.1.7. Observations:
<no answer>
9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Isabel Cristina Ramos Peixoto Guimarães - 66 H
9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
Ana Gabriela Rafael Torrejano - 24 H
9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
No final da unidade curricular o estudante deverá ser capaz de:
A. Distinguir voz normal de perturbação da voz
B. Diferenciar perturbações da voz, fatores causais, sintomatologia e prevalência
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C. Discutir formas de prevenção de perturbações da voz
D. Experimentar instrumentos e equipamentos adequados para a análise da voz
E. Demonstrar evidência de raciocínio clínico na organização da história clínica e avaliação da voz e posterior análise
e integração dos dados obtidos
F. Justificar de forma sustentada as hipóteses resultantes da análise de integração da história clínica e dos dados da
avaliação
G. Projetar a intervenção terapêutica apropriada para cada situação
H. Examinar a eficiência e eficácia da intervenção terapêutica
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
At the end the student should be able to:
A. Distinguish normal voice from speech disturbance
B. Differentiate voice disorders, causal factors, symptoms and prevalence
C. Discuss ways of preventing voice disturbance
D. Experiment with appropriate tools and equipment for voice analysis
E. Demonstrate evidence of clinical reasoning in the organization of clinical history and voice evaluation and
subsequent analysis and integration of data obtained
F. Justify in a sustained manner the hypotheses resulting from the analysis of the integration of clinical history and
evaluation data
G. Design the appropriate therapeutic intervention for each situation
H. Examine the efficiency and effectiveness of therapeutic intervention
9.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Perturbaçao da voz
a. Normal versus perturbação da voz;
b. Terminologia;
c. Fatores causais, sintomatologia e prevalência das perturbações vocais;
d. Sistemas de classificação das perturbações da voz.
2. Avaliação vocal
a. Formas de avaliação – história clínica; observação laríngea; análise percetiva, avaliação instrumental e avaliação do
impacto psicossocial da qualidade vocal;
b. Protocolos, baterias e equipamentos de avaliação mais usados na clínica;
c. Casos práticos – anamnese, avaliação e programa individual de intervenção.
3. Diagnóstico
a. Interpretação das informações do diagnóstico médico otorrinolaringológico (ORL);
b. Funcional em terapia da fala
4. Metodologia da intervenção terapêutica:
a. Métodos e técnicas de intervenção terapêutica;
b. Plano individual de intervenção;
c. Formas de registo (tipos de relatório de caso).
5. Eficiência e eficácia da intervenção no âmbito clínico
6. Laringectomia - Definição; Avaliação; Formas de intervenção.
9.4.5. Syllabus:
1. Voice disorder
a. Normal voice versus voice disorder;
b.Terminology;
c. Aetiology, symptoms and prevalence of voice disorders;
d. Systems for classification of voice disorders.
2. Voice evaluation:
a. Methods of assessment - clinical history; laryngeal observation; perceptive analysis, instrumental assessment and
assessment of the psychosocial impact of voice quality;
b. Protocols and test equipment commonly used in the clinical field;
c. Case studies - history, individual assessment and intervention program.
5. Diagnosis
a. Analyze of the data from Ear Nose and Throat surgeon (ENT) diagnosis
b. Functional in speech therapy
6. Methodology of therapeutic intervention:
a. Methods and techniques;
b. Individual intervention programme;
c. Registration formats (Case report form).
7. Efficiency and effectiveness of the intervention in the clinical context
8. Laryngectomy - Definition; Assessment; Intervention strategies.
9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Objetivo A: 1
Objetivo B: 1 e 2
Objetivo C: 2 e 3
Objetivo D: 3
Objetivo E: 4
Objetivo F: 5
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Objetivo G: 6
Objetivo H: 6
9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Objetivo A: 1
Objetivo B: 1 e 2
Objetivo C: 2 e 3
Objetivo D: 3
Objetivo E: 4
Objetivo F: 5
Objetivo G: 6
Objetivo H: 6
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologia expositiva, colaborativa, demonstrativa e activa. Visionamento e análise de vídeos e de artigos científicos,
demonstração e utilização de materiais, estudos de caso.
Exemplificar atividades (ex.: recurso a modelos anatómicos; visionamento de vídeos; análise de ficheiros áudio; roleplay; trabalhos de grupo; apresentação de casos práticos (norma e desvio)…)
Avaliação da UC:
- Estudo de caso em grupo- 45%
- Teste escrito – 55%
Exame final:
Teste escrito (100%)
Para a obtenção de aprovação, o aluno deverá ter classificação ≥ a 10,00/20 valores
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Expositive, collaborative, demonstrative and active. Screening and analysis of videos and scientific articles,
demonstration and use of materials, case studies.
Exemplify activities (eg: use of anatomical models; viewing of videos; analysis of audio files; role-play; group work;
presentation of practical cases (norm and deviation) ...)
Periodical assessment:
- Study case in group – 45%
- Written test – 55%
Tests: multiple choice; development questions;
Written work: narrative review
Final exam:
Written exam (100%)
To achieve approval, the student must have at least 10,00/20 points
9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Os conteúdos teóricos da unidade curricular são apresentados através de aulas expositivas e privilegiam os conceitos
designados pela literatura mais atual.
Os conteúdos clínicos são abordados numa aula dinâmica que privilegia a análise e interpretação de estudos de caso
visionados, uso de instrumentos de avaliação, bem como análise de artigos de investigação.
9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Through oral and audiovisual presentations the lecturer encourages the student to learn and to integrate the new
knowledge with the previously learned contents.
In the theoretical-practical lectures the student is encouraged to use the provided tools, to plan therapeutic actions, to
research, analyse, reflect and share with other colleagues the knowledge and practices used in this coursework.
Tutorials give students’ feedback and guidance to the level of instrumentation, interpersonal and intrapersonal and
systemic expected competencies as a future professional.
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Behlau, M. (2001). Voz, o livro do especialista. Rio de Janeiro: Revinter
Behrman, A. & Haskell, J. (2008). Exercises for voice therapy. San Diego: Singular Publishing
Boone, D.R., McFarlane, S.C. & Von Berg, S.L. (2005). The voice and voice therapy. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
Brandi, E. (2002). Educação da voz falada. Rio de Janeiro: Atheneu Editora.
Doyle, P. (1994). Foundations of voice and speech rehabilitation. Following laryngeal cancer. San Diego: Singular
Publishing.
Guimarães, I. (2007). A ciência e a arte da voz humana. Alcabideche: Escola Superior de Saúde do Alcoitão
Hartnick, C.J. & Boseley, M.E. (2008). Pediatric Voice Disorders. San Diego: Plural Publishing
Izdebski, K. (2008). Emotions in the human voice. San Diego: Singular Publishing Group (vol I, II e III)
Verdolini, K; Rosen, C.A. & Branski, R.C. (2006). Classification manual for voice disorders-I. ASHA (American SpeechLanguage
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Anexo II - Estágio em terapia da fala II
9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Estágio em terapia da fala II
9.4.1.1. Title of curricular unit:
Clinical Practice in Speech and Language Therapy II
9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
TF/SLT
9.4.1.3. Duração:
Anual / Annual
9.4.1.4. Horas de trabalho:
84
9.4.1.5. Horas de contacto:
70
9.4.1.6. ECTS:
3
9.4.1.7. Observações:
50 horas de contacto são realizadas em instituições de saúde e educação, com supervisão de educador clínico.
9.4.1.7. Observations:
PS 233
50 contact hours are spent in health and educational institutions, with clinical educator supervision.

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Inês Tello Rato Malheiro Rodrigues – 20 H
9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
<sem resposta>
9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
<no answer>
9.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Preparação das atividades e procedimentos a desenvolver nos locais de estágio;
2. Observação da prática clínica direta (avaliação, diagnóstico, intervenção em terapia da fala e de aplicação de
materiais) em diferentes contextos de intervenção;
3. Observação da prática clínica indireta (interação com cuidadores, interação e desenvolvimento de atividades com
outros profissionais) em diferentes contextos de intervenção do terapeuta da fala;
4. Balanço das atividades de prática clínica;
5. Análise e discussão das vivências de prática clínica de observação;
6. Apoio à sistematização da informação obtida nas atividades de prática clínica.
9.4.5. Syllabus:
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. Preparation of activities and procedures to be carried out at the clinical practice settings;
2. Direct clinical practice observation (assessment, diagnosis, clinical procedures and tools) with different speech and
language therapist (SLT) and clinical settings;
3. Indirect clinical practice observation (caregivers interaction, interaction and improvement of work with other
professionals) with different SLT and clinical settings;
4. Clinical analysis of practical activities;
5. Analysis and discussion of clinical practice observation experiences;
6. Support on gathering data collected during clinical practice activities.
9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
<sem resposta>
9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
<no answer>
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologia expositiva, colaborativa, demonstrativa e ativa para apresentação, análise e discussão dos conteúdos da
unidade curricular, com suporte de material audiovisual, a decorrer na ESSA durante 10 horas (em cada semestre),
com o grupo total de estudantes. Atividades de prática clínica de observação, durante 25 horas (em cada semestre),
para cada estudante com a supervisão individual do respetivo Educador Clínico.
Avaliação Periódica:
- Avaliação da prática clinica efetuada pelo EC no 1º semestre - 20%.
- Trabalho individual (escrito e oral) no 1º semestre - 30%
- Avaliação da prática clínica efetuada pelo EC no 2º semestre - 20%.
- Trabalho individual (escrito e oral)/2º semestre - 30%
Exame final:
Trabalho escrito acerca da prática clínica, entregue até 2 dias úteis antes da data da apresentação oral - 60%;
Apresentação oral acerca da vivência de prática clínica - 40%
Para a obtenção de aprovação, o aluno deverá ter classificação ≥ a 10,00/20 valores
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
<no answer>
9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Nas aulas que decorrem com o grupo total, os estudantes são sensibilizados e orientados para as vivências da prática
clínica e para as diferentes formas de sistematização e de interpretação da informação recolhida no local de estágio.
Nas aulas individualizadas, desenvolvidas com o Educador Clínico, o estudante observa prática clínica de intervenção
direta e indireta em diferentes contextos de intervenção do terapeuta da fala.
9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
During the entire group lectures, students are encouraged and guided to clinical practical experiences, as well as to
different means to integrate and discuss data collected in the clinical practice environment.
In the individual clinical supervising the student observes direct and indirect clinical practice in different speech and
language therapist clinical settings.
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
TF 221 - Fratalli, C. M. (1998). Measuring outcomes in speech-language pathology. New York: Thieme.
TF 632 - Hambrecht, G. & Rice, T. (2011). Clinical observation: a guide for students in speech, language, and hearing.
Sudbury: Jones & Bartlett Learning.
PP 10 - Kamhi, A. G. (2006). Combining research and reason to make treatment decisions. Language Speech and
Hearing Services in Schools, 37(4), 255.
TF 207 - Haynes, W. O. & Pindzola, R. H. (2008). Diagnosis and evaluation in speech pathology. (7ª edição). Boston:
Pearson.
TF 612 - Landis, K. et al. (2004). The speech-language pathology treatment planner. New Jersey: John Wiley & Sons,
Inc.
PS 233 - Pedinielli, J-L & Fernandez, L. (2008). O estudo de caso e a observação clínica. Lisboa: Climepsi.

Anexo II - Saúde mental
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9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Saúde mental
9.4.1.1. Title of curricular unit:
Mental Health
9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
CB/BS
9.4.1.3. Duração:
Semestral / 1 Semester
9.4.1.4. Horas de trabalho:
84
9.4.1.5. Horas de contacto:
30
9.4.1.6. ECTS:
3
9.4.1.7. Observações:
<sem resposta>
9.4.1.7. Observations:
<no answer>
9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Bruno Alexandre dos Santos Silva - 15 H
9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
Daniela Alexandra Flores Capela Magalhães - 15 H
9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
No final da unidade curricular o estudante deverá ser capaz de:
A. Explicar a relação que fatores biológicos, psicológicos, sociais e do ambiente têm com a saúde e o bem-estar da
pessoa
B. Distinguir as doenças mentais mais frequentes e o que as caracteriza
C. Diferenciar as principais abordagens em Saúde Mental
D. Diferenciar os fundamentos dos principais programas de promoção da saúde metal
E. Examinar o enquadramento político-legal das abordagens a pessoas com doenças mentais
F. Integrar a relação entre a qualidade da interação, saúde e bem-estar na intervenção do terapeuta da fala
G. Executar uma avaliação compreensiva, transdisciplinar, cultural e linguisticamente apropriada relativamente à
pessoa e ao ambiente
H. Discutir as etapas do processo de tomada de decisão clínica com base nas diferentes áreas de intervenção
I. Criar planos de intervenção cultural e linguisticamente adequados e que visam o contexto ambiental e a
funcionalidade comunicativa do cliente
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
At the end the curricular unit the student should be able to:
A. Explain the relationship between biological, psychological, social and environmental factors, and the person's
health and well-being
B. Identify the most frequent mental illnesses, and their distinguishing characteristics
C. Differentiate the main approaches in Mental Health
D. Differentiate the fundamentals of the main mental health promotion programs
E. Examine the political-legal framework for approaching people with mental illness
F. Integrate the relationship between the quality of interaction, health and well-being in the SLT intervention
G. Carry out a comprehensive, transdisciplinary, cultural and linguistically appropriate assessment of the person and
their environment
H. Discuss the steps in clinical decision-making process based on different areas of intervention
I. Create culturally and linguistically appropriate intervention plans that target the client's environmental context and
communicative functionality
9.4.5. Conteúdos programáticos:
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=45ac293a-6886-1b3e-3ebc-5ff6e777e23c&formId=c9bc1667-1b00-d2cc-68d…

87/135

04/03/2021

ACEF/2021/0420402 — Guião para a auto-avaliação

1. Introdução à Saúde Mental (conceitos de Mente, Doença Mental e Saúde Mental)
2. A Mente em funcionamento (factores bio-psico-sociais no desenvolvimento do indivíduo e nas suas interacções
com o meio)
3. Introdução à Psiquiatria (introdução à Psicopatologia, principais patologias psiquiátricas e seu impacto na
comunicação)
4. Intervenção terapêutica em Saúde Mental (psicoterapia, psicofarmacologia, neuromodulação)
5. Organização dos Serviços de Saúde Mental
6. Prevenção e Promoção da Saúde Mental
9.4.5. Syllabus:
1. Introduction to Mental Health (concepts of Mind, Mental Illness and Mental Health)
2. The Mind at work (bio-psycho-social factors in the development of the individual and their interactions with the
environment)
3. Introduction to Psychiatry (introduction to Psychopathology, main psychiatric disorders, and their impact on
communication)
4. Therapeutic intervention in Mental Health (psychotherapy, psychopharmacology, neuromodulation)
5. Organization of Mental Health Services
6. Prevention and Promotion of Mental Health
9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Objetivo A: 1 e 2
Objetivo B: 3
Objetivo C: 3 e 4
Objetivo D: 6
Objetivo E: 5
Objetivo F: 6
Objetivo G: 2
Objetivo H: 3 e 4
Objetivo I: 3 e 4
9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Objetive A: 1 and 2
Objetive B: 3
Objetive C: 3 and 4
Objetive D: 6
Objetive E: 5
Objetive F: 6
Objetive G: 2
Objective H: 3 and 4
Objective I: 3 and 4
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologia expositiva, colaborativa, demonstrativa e activa. Análise de casos clínicos e discussão em aula.
Apresentação em grupo e análise crítica de artigos científicos no interface de Saúde Mental e Terapia da Fala.
Avaliação Periódica:
Avaliação individual: teste de escolha múltipla e perguntas de resposta breve – 60%
Avaliação em grupo: apresentação e análise crítica de artigos científicos no interface de Saúde Mental e Terapia da
Fala – 40%
Exame final:
Teste de escolha múltipla e perguntas de resposta breve – 100%
Para a obtenção de aprovação, o aluno deverá ter classificação ≥ a 10,00/20 valores.
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Expository, collaborative, demonstrative and active methodology. Analysis of clinical cases and in-class discussion.
Group presentation and critical analysis of scientific papers on the Mental Health / Speech-Language Therapy
interface.
Periodical Assessment:
Individual assessment: multiple choice and short answer questions – 60%
Group evaluation: presentation and critical analysis of scientific papers on the Mental Health / Speech-Language
Therapy interface – 40%
Final exam:
Multiple choice and short answer questions – 100%
To obtain approval, the student must have a mark ≥ 10.00 / 20 values.
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=45ac293a-6886-1b3e-3ebc-5ff6e777e23c&formId=c9bc1667-1b00-d2cc-68d…

88/135

04/03/2021

ACEF/2021/0420402 — Guião para a auto-avaliação

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Os conteúdos teóricos da unidade curricular são apresentados através de aulas expositivas e privilegiam os conceitos
designados pela literatura mais atual.
Os conteúdos clínicos são abordados numa aula dinâmica que privilegia a análise e interpretação de estudos de caso
visionados, uso de instrumentos de avaliação, bem como análise de artigos de investigação.
9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The theoretical content of the syllabus are presented through lectures and favour the concepts designated by most
current literature.
The clinical contents are covered in a class dynamic that focuses on analysis and interpretation of case studies
displayed, use of assessment tools, as well as analysis of research papers.
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
PS 89 - Cordeiro, J.C.D. (1982). A saúde mental e a vida: Pessoas e populaçöes em risco psiquiátrico. Lisboa: Moraes.
PP 4 - Lepargneur, H. (2001). O doente mental como ser social. O mundo da Saúde, 25 (3), 251-256.
PS 245 - Moreira, P., Melo, A., Pires, C., Crisselon, L. & Lima, A. (2005). Saúde mental: Do tratamento à prevenção.
Porto: Porto Editora.
PS 246 - Thambirajah, M.S. (2005). Psychological basis of psychiatry. Edinburgh: Elsevier.

Anexo II - Terapia da fala na perturbação do desenvolvimento da linguagem II
9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Terapia da fala na perturbação do desenvolvimento da linguagem II
9.4.1.1. Title of curricular unit:
Speech an Language Therapy in Language Development Disorders II
9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
TF/SLT
9.4.1.3. Duração:
Semestral / 1 Semester
9.4.1.4. Horas de trabalho:
94
9.4.1.5. Horas de contacto:
33
9.4.1.6. ECTS:
3
9.4.1.7. Observações:
<sem resposta>
9.4.1.7. Observations:
<no answer>
9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Dulce Henriques Tavares - 24 H
9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
Jaqueline Raquel dos Santos Carmona - 9 H
9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
No final da unidade curricular o estudante deverá ser capaz de:
A. Analisar os diferentes subtipos de perturbações da linguagem oral e escrita
B. Selecionar entre diferentes instrumentos de avaliação
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C. Interpretar os dados dos diferentes instrumentos de avaliação
D. Diagnosticar diferentes perturbações da linguagem oral e escrita
E. Propor diferentes métodos de intervenção
F. Propor plano de intervenção terapêutica
G. Relacionar os objetivos de intervenção e sua eficiência ou eficácia
H. Sintetizar a tomada de decisão
I. Combinar teoria e prática em atividades na comunidade
J. Aperfeiçoar a elaboração de diferentes tipos de relatório
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
At the end the curricular unit the student should be able to:
A. Analyse the different subtypes of oral and written language disorders
B. Select from different evaluation instruments
C. Interpret data from different evaluation tools
D. Diagnose different oral and written language disorders
E. Propose different methods of intervention
F. Propose therapeutic intervention plan
G. Relate the objectives of the intervention and its efficiency or effectiveness
H. Synthetize decision making
I. Combine theory and practice in community activities
J. Improve the drafting of different types of reports
9.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Perturbação de linguagem: definição, etiologia, características dos diferentes sub-tipos
2. Perturbações específicas da aprendizagem: características e comorbilidade.
3. Instrumentos de avaliação
4. Diagnóstico funcional e diagnóstico diferencial das diferentes patologias do desenvolvimento da linguagem.
5. Métodos de intervenção
6. O processo clínico em terapia da fala: elaboração de planos de intervenção e utilização de diferentes métodos
7. Formas de registo.
9.4.5. Syllabus:
1. Language disorder: definition, etiology and characteristics of the different subtypes
2. Specific learning disorders: characteristics and comorbidity.
3. Assessment tools
4. Functional diagnosis and differential diagnosis of different language development pathologies.
5. Intervention methodology
6. The clinical process in speech therapy: elaboration of intervention plans and use of different methods
7. Record forms
9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Objetivo A: 1 e 2
Objetivo B: 3
Objetivo C:4
Objetivo D: 4
Objetivo E: 5
Objetivo F: 6
Objetivo G: 6
Objetivo H: 6
Objetivo I: 6
Objetivo J: 7
9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Objective A: 1 and 2
Objective B: 3
Objective C: 4
Objective D: 4
Objective E: 5
Objective F: 6
Objective G: 6
Objective H: 6
Objective I: 6
Objective J: 7
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologia expositiva, colaborativa, demonstrativa e activa. Visionamento e análise de vídeos e de artigos científicos,
demonstração e utilização de materiais, estudos de caso.
Avaliação periódica:
Trabalho escrito individual – 100%
Exame final:
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Prova escrita - 100%
Para a obtenção de aprovação, o aluno deverá ter classificação ≥ a 10,00/20 valores
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Expositive, collaborative, demonstrative and active. Screening and analysis of videos and scientific articles,
demonstration and use of materials, case studies.
Periodical assessment:
Individual essay – 100%
Final exam:
Written exam - 100%
To achieve approval, the student must have at least 10,00/20 points
9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Nas aulas teórico-práticas o estudante é incentivado pelo professor a pesquisar, analisar, reflectir e a partilhar com os
outros colegas os conhecimentos abordados nesta unidade curricular.
9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
During theoretical-practical classes the student is encouraged, by the lecturer to search, analyse, reflect and share
with other colleagues the knowledge covered in this coursework.
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Bray, M., Ross, A. & Todd, C. (2000). Speech and language clinical process & practice. London: Whurr Publishers.
Bunard, P. (1994). Counselling skills for health professionals. London: Chapman & Hall.
Davies, S. (2006). Rehabilitation, the use of the theories and models in practice. London:Elsevier.
Dollaghan, C.A. (2007). The handbook for evidence-based practice in Communication disorders. Maryland: Paul H.
Brookes.
Fratalli, CM. (1998). Measuring outcomes in speech-language pathology. Nova Iorque:Thieme.
Seale, J. & Banard, S. (1998). Therapy research, processes & practicalities. Oxford: Butterworth-Heinemann.
Pedinielli, J-L & Fernandes, L. (2008). O estudo de caso e a observação clínica. Lisboa: Climepsi.
Puyello, M. (1999). Casos clínicos em Logopedia 1 e 2 . Barcelona: Masson.
Quinn, L. & Gordon, J. (2010). Documentation for rehabilitation- A guide to clinical decision making (2nd) Missouri:
Elsevier.
Sussams, J.E. (1987). Como fazer um relatório. Lisboa: Editorial Presença.

Anexo II - Métodos de pesquisa e tratamento de dados em terapia da fala III
9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Métodos de pesquisa e tratamento de dados em terapia da fala III
9.4.1.1. Title of curricular unit:
Research Methods and Data Processing in Speech and Language Therapy III
9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
MI/RM
9.4.1.3. Duração:
Semestral/ 1 semester
9.4.1.4. Horas de trabalho:
84
9.4.1.5. Horas de contacto:
36
9.4.1.6. ECTS:
3
9.4.1.7. Observações:
<sem resposta>
9.4.1.7. Observations:
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<no answer>
9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Isabel Cristina Ramos Peixoto Guimarães - 14 H
9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
Cláudia Sofia Góis Ribeiro da Silva - 22 H
9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
No final da unidade curricular o estudante deverá ser capaz de:
A. Aplicar métodos de recolha, análise e tratamento de dados qualitativos
B. Produzir informação descritiva a partir de dados fornecidos
C. Examinar distintas técnicas de estatística inferencial
D. Relacionar diferentes testes estatísticos à problemática de investigação
E. Integrar a análise estatística no processo de investigação científica
F. Definir as etapas do processo de adaptação linguístico cultural de instrumentos em saúde
G. Identificar as qualidades clinimétricas essenciais aos instrumentos em saúde
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
At the end of the curricular unit the student should be able to:
A. Apply methods of collecting, analyzing and processing qualitative data
B. Produce descriptive information from data collected from questionnaires
C. Examine different techniques of inferential statistics
D. Relate different statistical tests to the research problem
E. Integrating statistical analysis into the scientific research process
F. Define the stages for the cultural and linguistic adaptation process of health instruments
G. Identify essential clinimetric qualities to health instruments
9.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Estatística Descritiva: Medidas de localização de tendência Central e não central, e Medidas de Dispersão.
2. Estatística Inferencial -Comparação de Amostras Independentes: t de Student para Amostras Independentes/ MannWhitney, Anova One Way/Kruskal-Wallis
3. Estatística Inferencial – Comparação de Amostras Dependentes: t de Student para Amostras Dependentes/Wilcoxon,
Anova Amostras Repetidas/Anova de Friedman
4. Estatística Inferencial – Contingência, Associação e Correlação: Qui-Quadrado, R de Pearson, Ró de Spearman.
5. Estatística Inferencial – Regressões: Linear simples e Múltipla
6. Instrumentos em saúde
a. Regras de adaptação linguística e cultural
b. Propriedades clinimétricas essenciais (praticalidade, fidedignidade e validade)
9.4.5. Syllabus:
1. Descriptive statistics: measures of central tendency and measures of variability or dispersion.
2. Inferential statistics - Comparison of Independent-samples: independent sample t test/Mann-Whitney, One Way
ANOVA/ Kruskal-Wallis H tes.
3. Inferential statistics - Comparison of related samples: paired sample t test/Wilcoxon, Repeated measures
ANOVA/Friedman.
4. Inferential Statistics - Contingency Association and Correlation: Chi-square, Pearson's R, Spearman Rho.
5. Inferential Statistics - Regression: Simple linear regression and Multiple.
6. Healthcare instruments
9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Objetivo A: 1
Objetivo B: 1
Objetivo C: 2, 3, 4 e 5
Objetivo D: 2, 3, 4 e 5
Objetivo E: 2, 3, 4 e 5
Objetivo F: 6 a)
Objetivo G:6 b)
9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Objective A: 1
Objective B: 1
Objective C: 2, 3, 4 and 5
Objective D: 2, 3, 4 and 5
Objective E: 2, 3, 4 and 5
Objective F: 6 a)
Objective G: 6 b)
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9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas expositivas e aulas teórico práticas – utilização do programa SPSS para construção de bases de dados, análise
e interpretação de dados.
Avaliação periódica:
Teste escrito – 60%
Trabalho de grupo, mas com nota individual em função da participação – 40%
Exame final:
Prova escrita -100%
Para a obtenção de aprovação, o aluno deverá ter classificação ≥ a 10,00/20 valores
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Expositive, collaborative, demonstrative and active. Screening and video analysis of and scientific articles,
demonstration and use of materials, case studies.
Periodical assessment:
Written Test - 60%
Group work, but with individual note based on participation - 40%
Final exam:
Written test -100%
To achieve approval, the student must have at least 10,00/20 points
9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Os conteúdos teóricos da unidade curricular são apresentados através de aulas expositivas e privilegiam os conceitos
designados pela literatura mais atual com foco no processo de análise e adaptação de instrumentos em saúde. Para
familiarizar os alunos com o uso do SPSS, a maioria das aulas teórico-práticas decorrem numa sala de informática.
9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The theoretical content of the syllabus is presented through lectures and favour the concepts designated by most
current literature, focusing on the adaptation process of health instruments. Some classes are based on theoreticalpractical training, in a computer room, to familiarize students with the use of SPSS.
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
IN 45 Hill, M. M. & Hill, A. (2002). Investigação por questionário. Lisboa: Edições Sílabo.
ES 90
Maroco, J. (2003). Análise estatística com Utilização do SPSS. Lisboa: Edições Sílabo.

Anexo II - Terapia da fala na perturbação da leitura, escrita e do cálculo I
9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Terapia da fala na perturbação da leitura, escrita e do cálculo I
9.4.1.1. Title of curricular unit:
Speech and Language Therapy in Reading, Writing and Arithmetic Disorders I
9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
TF/SLT
9.4.1.3. Duração:
Semestral / 1 Semester
9.4.1.4. Horas de trabalho:
56
9.4.1.5. Horas de contacto:
20
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9.4.1.6. ECTS:
2
9.4.1.7. Observações:
<sem resposta>
9.4.1.7. Observations:
<no answer>
9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Dulce Henriques Tavares - 1 H
9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
Luísa Fernanda Marques Taveira Soares - 19 H
9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
No final da unidade curricular o estudante deverá ser capaz de:
A. Especificar o papel e responsabilidades do terapeuta da fala na leitura, escrita e cálculo
B. Comparar conceitos de educação inclusiva versus educação contemporânea
C. Interpretar fundamentos da intervenção com crianças e jovens com Necessidades Educativas Especiais (NEE) que
condicionam a aquisição das competências de linguagem, literacia e numeracia: Dificuldades Específicas de
Aprendizagem (DEA) e Necessidades Complexas de Comunicação (NCC)
D. Relacionar as diferentes etapas do processo de avaliação e intervenção em leitura, escrita e cálculo
E. Especificar as diferentes etapas do processo de tomada de decisão
F. Advogar acerca dos direitos das crianças com NEE com base em argumentos válidos e na legislação em vigor
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
At the end of the curricular unit the student should be able to:
A. Specify roles and responsibilities of the speech and language therapist (SLT) in reading, writing and arithmetic
B. Comparing concepts of inclusive education versus contemporary education
C. Interpreting Fundamentals of Intervention with Children and Young People with Special Educational Needs (SEN)
that Condition the Acquisition of Language, Literacy, and arithmetic skills: Specific Learning Difficulties (SLD) and
Complex Communication Needs (CCN)
D. Relate the different stages of the process of assessment and intervention in reading, writing and arithmetic
E. Specify the different stages of the decision making process
F. Advocate on the rights of children with SEN based on valid arguments and current legislation
9.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Papeis e responsabilidades do terapeuta da fala na leitura, escrita e cálculo
2. Necessidades educativas especiais:
a. Evolução das perspectivas sobre a educação especial
b. Currículo e necessidades educativas especiais
3. Escola Contemporânea
4. Compreensão dos processos envolvidos na linguagem escrita
5. Processos de aprendizagem da leitura e da escrita e cálculo; Literacia emergente/aprendizagem formal em crianças
com NEE
6. Metodologias de aprendizagem
7. Avaliação e trabalho de parceria
8. Medidas educativas a aplicar
9. A intervenção do terapeuta da fala no contexto educativo de crianças com:
a. Dificuldades específicas de aprendizagem
b. Necessidades complexas de comunicação
9.4.5. Syllabus:
1. Roles and responsibilities of the speech therapist in reading, writing and calculation
2. Special educational needs:
a. Evolution of perspectives on special education
b. Curriculum and special educational needs
3. Contemporary School
4. Understanding the processes involved in written language
5. Learning processes of reading and writing and calculation; Emerging Literacy / Formal Learning in children with
SEN
6. Learning methodologies
7. Evaluation and partnership work
8. Educational measures to be implemented
9. The SLT intervention in educational context with:
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a. Specific learning difficulties (SLD)
b. Complex communication needs (CCN)
9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Objetivo A: 1
Objetivo B: 2 e 3
Objetivo C: 4 e 5
Objetivo D: 6 e 7
Objetivo E: 8 e 9
Objetivo F: 8 e 9
9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Objective A: 1
Objective B: 2 and 3
Objective C: 4 and 5
Objective D: 6 and 7
Objective E: 8 and 9
Objective F: 8 and 9
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologia expositiva, colaborativa e demonstrativa: Think-Pair-Share; resolução de problemas; roleplay e peercoaching. Análise de vídeos, estudos de caso. Elaboração de materiais para intervenção
Avaliação periódica:
Trabalho escrito individual – 60%
Estudo de caso – 40%
Exame final:
Prova escrita - 100%
Para a obtenção de aprovação, o aluno deverá ter classificação ≥ a 10,00/20 valores
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Expositive, collaborative and demonstrative methodology: Think-Pair-Share; problem solving; roleplay and peer
coaching. Video analysis and case studies. Assembly of practical materials for clinical intervention.
Periodical assessment:
Individual essay- 60%
Case study - 40%
Final exam:
Written exam - 100%
To achieve approval, the student must have at least 10,00/20 points
9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Os conteúdos teóricos da unidade curricular são apresentados através de aulas expositivas e privilegiam os conceitos
designados pela literatura mais atual.
Os conteúdos clínicos são abordados numa aula dinâmica que privilegia a análise e interpretação de estudos de caso
visionados, uso de instrumentos de avaliação e intervenção, bem como análise de artigos de investigação.
9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The theoretical content of the syllabus are presented through lectures and focus on concepts designated by most
current literature.
The clinical contents are covered in a class dynamic that focuses on analysis and interpretation of case studies
displayed, use of assessment and intervention tools and research papers analysis.
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
TF 517 Mata, L. (2006). Literacia familiar: ambiente familiar e descoberta da linguagem escrita. Lisboa: Porto Editora.
TF 206A Snowling, M. & Stackhouse, J. (2006). Dyslexia, speech and language: a practitioner's handbook. 2nd ed.
London: Whurr Publishers.
TF 588 Soto, G., & Zangari, C. (Eds.). (2009). Practically speaking: Language, literacy, and academic development for
students with AAC needs. Paul H. Brookes.
ED 212 Sucena, A. & Castro, S. L. (2009). Aprender a ler e avaliar a leitura. Coimbra: Edições Almedina.
TF 495 Teberosky, A. & Colomer, T. (2003). Aprender a ler e a escrever: uma proposta construtivista. Porto Alegre:
Artmed.
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Anexo II - Terapia da fala nas necessidades complexas de comunicação I
9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Terapia da fala nas necessidades complexas de comunicação I
9.4.1.1. Title of curricular unit:
Speech and Language Therapy in Complex Communication Needs I
9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
TF/SLT
9.4.1.3. Duração:
Semestral
9.4.1.4. Horas de trabalho:
112
9.4.1.5. Horas de contacto:
44
9.4.1.6. ECTS:
4
9.4.1.7. Observações:
<sem resposta>
9.4.1.7. Observations:
<no answer>
9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Inês Tello Rato Malheiro Rodrigues - 2 H
9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
Luísa Fernanda Marques Taveira Soares - 42 H
9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
No final da unidade curricular o estudante deverá ser capaz de:
A. Descrever o conceito de necessidades complexas de comunicação (NCC)
B. Diferenciar etiologias das NCC, fatores causais, incidência e prevalência
C. Analisar diferentes dimensões da comunicação e o construto de multimodalidade comunicativa
D. Analisar barreiras e facilitadores à acessibilidade comunicativa
E. Diferenciar etapas do desenvolvimento da competência comunicativa e linguística
F. Analisar o papel e responsabilidades do TF na intervenção em comunicação aumentativa e alternativa (CAA)
G. Categorizar recursos de CAA que integram sistemas c/ e s/ ajuda e tecnologias de apoio
H. Integrar a tomada de decisão relativamente à avaliação e intervenção
I. Propor objetivos e estratégias de intervenção direcionadas à pessoa, parceiros e ambiente
J. Adaptar recursos comunicativos a diferentes contextos
K. Enquadrar etapas do processo de prestação de serviços em NCC
L. Defender os direitos da pessoa com NCC
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
At the end of the curricular unit the student should be able to:
A. Describe the concept of Complex Communication Needs (CCN)
B. Differentiate NCC etiologies, causal factors, incidence and prevalence
C. Analyze the different dimensions of communication and the construct of communicative multimodality
D. Analyze barriers and facilitators to communicative accessibility
E. Differentiate the stages of the development of communicative and linguistic competence
F. Analyze the role and responsibilities of the SLT in the intervention with Augmentative and Alternative
Communication (AAC)
G. Categorize AAC resources that integrate Systems with and without Assistance and Assistive Technologies
H. Integrate decision-making regarding assessment and intervention
I. Propose intervention goals and strategies
J. Adapting communicative resources to different settings
K. Framing stages and types of structures in the CCN service delivery process
L. Defend the rights of the person with CCN
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9.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Conceito de necessidades complexas de comunicação (NCC) e diversidade de condições que o integram
2. Princípios e fundamentos da comunicação aumentativa e/ou alternativa (CAA)
3. Estádios do desenvolvimento de competência comunicativa (CC) e factores de risco/impacto
4. Papéis e responsabilidades do terapeuta da fala na intervenção junto de pessoas com necessidades complexas de
comunicação (NCC)
5. Abordagem global da linguagem e impacto no desenvolvimento da CC
6. Redes sociais em CAA
7. Tipos de utilizadores de CAA/ tipos de comunicadores
8. Sistemas aumentativos de comunicação: características e critérios para uso
9. Tecnologias de apoio à comunicação: sistemas de alta e baixa tecnologia.
10. O processo de tomada de decisão em CAA: avaliação/intervenção
11. Metodologias e estratégias de intervenção
12. Programação para a comunicação funcional
13. Criação de ambientes facilitadores
14. Prestação de serviços
15. Advocacia das pessoas com NCC
9.4.5. Syllabus:
1. Concept of Complex Communication Needs (CCN)
2. Principles and rationale of Augmentative and Alternative Communication (AAC)
3. Stages of communicative competence development and risk / impact factors
4. Global approach to language and the development of communicative competence
5. Roles and responsibilities of TF in intervention with people with NCC
6. Social Networks in AAC
7. Different types of CAA users/ types of communicators
8. Augmentative communication systems: elements and criteria
9. Technologies to support communication: high and low technology systems
10. Decision making process in AAC: assessment / intervention
11. Methodologies and intervention strategies
12. Programming for functional communication
13. Creating accessible environments
14. Service delivery
15. Advocacy clients with CCN
9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Objetivo A: 1 e 2
Objetivo B: 1 e 2
Objetivo C: 2 e 3
Objetivo D: 3
Objetivo E: 3, 4, 6 e 7
Objetivo F: 5
Objetivo G: 8 e 9
Objetivo H: 10
Objetivo I: 11
Objetivo J: 12 e 13
Objetivo K: 6, 13 e 14
Objetivo L: 15
9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Objective A: 1 e 2
Objective B: 1 e 2
Objective C: 2 and 3
Objective D: 3
Objective E: 3, 4, 6 and 7
Objective F: 5
Objective G: 8 and 9
Objective H: 10
Objective I: 11
Objective J: 12 and 13
Objective K: 6, 13 and 14
Objective L: 15
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologia expositiva, colaborativa e demonstrativa: Think-Pair-Share; resolução de problemas; roleplay e peercoaching. Análise de vídeos e materiais práticos, estudos de caso.
Avaliação periódica:
Trabalho escrito individual - 60%
Trabalho em grupo - 40%
Exame final:
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Prova escrita - 100%
Para a obtenção de aprovação, o aluno deverá ter classificação ≥ a 10,00/20 valores
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Expositive, collaborative and demonstrative methodology: Think-Pair-Share; Problems solving; role play and peercoaching. Screening and analysis of videos and practical tools, case studies.
Periodical assessment:
Individual essay - 60%
Work group - 40%
Final exam:
Written test - 100%
To achieve approval, the student must have at least 10,00/20 points
9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Os conteúdos teóricos da unidade curricular são apresentados através de aulas expositivas e privilegiam os conceitos
designados pela literatura mais atual.
Os conteúdos clínicos são abordados numa aula dinâmica que privilegia a análise e interpretação de estudos de caso
visionados, uso de instrumentos de avaliação, bem como análise de artigos de investigação.
9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The theoretical content of the syllabus is presented through lectures with the concepts designated by most current
literature.
The clinical contents are covered in a class dynamic that focuses on analysis of case studies, use of evaluation tools
and research papers analysis.
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Beukelman, D. R. & Mirenda, P. (2005). Augmentative and alternative communication: supporting children and adults
with complex communication needs. (3ª ed). Baltimore: Paul H. Brooks Publishing
Beukelman, D. Garrett, K. & Yorkston, K. (Eds.). (2007). Augmentative Communication Strategies for Adults with Acute
or Chronic Medical Conditions. Baltimore: Paul H. Brookes Publishing
Blackstone, S. & Berg, M., H. (2003). Social networks: a communication inventory for individuals with complex
communication needs and their communication partners: manual. Canadá: Augmentative communication Inc.
Light, J., Beukelman, D. R. & Reichle, J. (2003). Communicative competence for individuals who use AAC. From
research to effective pratice. Baltimore: Paul H. Brookes Publishing
Loncke, F. (2014). Augmentative and alternative communication models and applications for educators, speechlanguage pathologists, psychologists, caregivers, and users. San Diego: Plural Publishing

Anexo II - Fundamentos em terapia da fala III
9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Fundamentos em terapia da fala III
9.4.1.1. Title of curricular unit:
Fundamentals of Speech and Language Therapy III
9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
TF/SLT
9.4.1.3. Duração:
Anual/ Annual
9.4.1.4. Horas de trabalho:
224
9.4.1.5. Horas de contacto:
72
9.4.1.6. ECTS:
8
9.4.1.7. Observações:
<sem resposta>
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9.4.1.7. Observations:
<no answer>
9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Inês Tello Rato Milheiras Rodrigues - 34 H
9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
Cláudio Alexandre Ranhel Marques Maroco - 6 H
Sílvia do Rosário Piteira Natário Lourenço - 12 H
Paulo Sérgio Alves Vera-Cruz Pinto - 20 H
9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
No final da unidade curricular o estudante deverá ser capaz de:
A. Distinguir a relação entre Ética, Moral e Deontologia
B. Integrar princípios do Código Ético e Deontológico
C. Descrever funções de um Comité de Ética
D. Examinar tipos de Consentimento Informado
E. Examinar questões éticas
F. Integrar o processo de raciocínio clínico
G. Integrar aspetos de segurança em saúde
H. Diferenciar conceitos e procedimentos relativos ao suporte básico de vida (SBV) e a infeções associadas
I. Executar técnicas de SBV
J. Diferenciar conceitos básicos de farmacologia
K. Descrever etapas do circuito do medicamento e dispositivos médicos
L. Examinar os principais mecanismos de ação farmacológica e processos farmacodinâmicos
M. Analisar mecanismos de ação de fármacos com influência no SN
N. Distinguir grupos terapêuticos, efeitos adversos e interações mais características
O. Identificar fármacos com influência na voz e deglutição
P. Analisar o processo de vigilância e adesão ao medicamento
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
At the end the curricular unit the student should be able to:
A. Distinguish the relation between Ethics, Morals and Deontology
B. Integrate the principles of Code of Ethics and Deontology
C. Describe the functions of an Ethics Committee
D. Examine the Informed Consent
E. Examine ethical issues
F. Integrate the clinical reasoning
G. Integrating health security aspects
H. Differentiate concepts and procedures related to basic life support (BLS) and infections associated
I. Perform BLS techniques
J. Differentiate central concepts of pharmacology
K. Describe stages of the medication and medical devices circuit
L. Examine the mechanisms of pharmacological action and pharmacodynamic processes
M. Analyze mechanisms of action of the main classes of drugs that influence the NS
N. Distinguish therapeutic groups, adverse effects and possible drug interactions
O. Identify pharmacological groups that influence voice and swallowing.
P. Analyze drug surveillance and clinical adherence process
9.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Ethics, Bioethics and Deontology
a. Distinction between Ethics and Deontology’s Principles
b. The origin of Bioethics
c. Milestones of the XX c. that influenced Bioethics
d. Practical discussion of examples from clinical intervention
e. Practical implementation of ethical principles in SLP clinical intervention
2. Basic life support and health concepts
a. Prevention of Healthcare associated infections
b. Basic life support techniques
c. Concepts in Pharmacology
d. Development of drugs and medical devices from their origin to commercialization
e. Clinical trials of drugs
f. General principles of pharmacokinetics and pharmacodynamics
g. Administration routs and drug formulation
h. General mechanisms of drug toxicity
i. General pharmacology of central and peripheral nervous transmission
j. General mechanisms of drug interactions
k. Medications and adverse voice effects
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l. General principles of pharmacovigilance and drug safety

9.4.5. Syllabus:
1. Ethics, Bioethics and Deontology
a. Distinction between Ethics and Deontology’s Principles
b. The origin of Bioethics
c. Milestones of the XX c. that influenced Bioethics
d. Practical discussion of examples from clinical intervention
e. Practical implementation of ethical principles in SLP clinical intervention
2. Basic life support and health concepts
a. Prevention of Healthcare associated infections
b. Basic life support techniques
c. Concepts in Pharmacology
d. Development of drugs and medical devices from their origin to commercialization
e. Clinical trials of drugs
f. General principles of pharmacokinetics and pharmacodynamics
g. Administration routs and drug formulation
h. General mechanisms of drug toxicity
i. General pharmacology of central and peripheral nervous transmission
j. General mechanisms of drug interactions
k. Medications and adverse voice effects
l. General principles of pharmacovigilance and drug safety

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Objetivo A: 1
Objetivo B: 1
Objetivo C: 1
Objetivo D: 1
Objetivo E: 1
Objetivo F: 1
Objetivo G: 1
Objetivo H: 2
Objetivo I: 2 e 3
Objetivo J: 2 e 3
9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Objective A: 1
Objective B: 1
Objective C: 1
Objective D: 1
Objective E: 1
Objective F: 1
Objetive G: 1
Objective H: 2
Objective I: 2 and 3
Objective J: 2 and 3
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologia expositiva, colaborativa, demonstrativa e activa. Visionamento e análise de vídeos e de artigos científicos,
estudos de caso. Actividades práticas com materiais de suporte básico de vida.
Avaliação periódica:
Trabalho individual - 50%
Teste escrito – 10%
Teste escrito – 40%
Exame final:
Prova escrita – 100%
Para a obtenção de aprovação, o aluno deverá ter classificação ≥ a 10,00/20 valores

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Expositive, collaborative, demonstrative and active. Screening and analysis of videos and scientific articles, case
studies. Activities with practical basic life support materials.
Periodical assessment:
Written essay - 50%
Written test – 10%
Written test – 40%
Final exam:
Written exam - 100%
To achieve approval, the student must have at least 10,00/20 points
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9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Os estudantes começarão a unidade curricular com exposições teóricas sobre ética, deontologia e a relação entre
estes dois conceitos. Deverão tomar conhecimento acerca do código de ética dos terapeutas da fala. Deverão ler e
tomar conhecimento sobre os procedimentos a ter antes de fazerem estudos científicos na sua área, nomeadamente
sobre o Consentimento Informado Livre e Esclarecido. Analisarão e identificarão, nas aulas práticas, situações
práticas e dilemas éticos sobre a matéria teorizada. A exposição teórica das aulas estará a cargo do docente mas os
estudantes serão convidados a participar a partir de pesquisas realizadas.
9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Students will begin the curricular unit with a theoretical information about Ethics, Deontology and the relation between
this two concepts. They should became more familiar with the speech therapists' code of ethics. They should read and
learn about the procedures to be followed before conducting scientific studies in their area, namely the Informed
Consent. They will analyze and identify, in practical classes, practical situations and ethical dilemmas about the
syllabus. This theoretical exposition will be performed by the lecturer with the student's participation.
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Albuquerque, M. D. A. D., Bernardo, V. D. R. S., Silva, L. D. O., Nagib, L. C., & Frota, S. (2013). Biosafety in Speech,
Language and Hearing Sciences. Revista CEFAC, 15(5), 1073-1079.
Alves, C., Batista, C., Santos, I. (2005). Instituto Nacional de Emergência Médica - Primeiros socorros, X. Sintra: Impala.
ISBN 972-766-744-9.
Batuca, A. Lacerda, A. R., Coelho, J. C. & Moreira, I. B. (2003). Técnicas de urgência: Emergências - suporte básico de
vida: Emergências. 2ª ed rev. act.Coimbra: Formasau - Formação e Saúde, Lda. ISBN 972-8485-31-X
Beauchamp, T.L. & Childress, J.F. (2002). Princípios de ética e biomédica. Ipiranga, Loyola.
Brito, J. & Silveira H. (Coord.). (2005). Do início ao fim da vida. Braga: Publicações da Faculdade da UCP.
Clayton, B., & Stock, Y. N. (2002). Fundamentos de farmacologia. trad. Gonçalves, C., Durão, M.C.. & e Leal, M. Loures:
Lusociência
Gracia, D. (2008). Fundamentos de bioética. Coimbra: Gráfica de Coimbra.

Anexo II - Terapia da fala na perturbação neuromotora do desenvolvimento
9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Terapia da fala na perturbação neuromotora do desenvolvimento
9.4.1.1. Title of curricular unit:
Speech and Language Therapy in Development Neuromotor Disorders
9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
TF/SLT
9.4.1.3. Duração:
Semestral / 1 Semester
9.4.1.4. Horas de trabalho:
112
9.4.1.5. Horas de contacto:
40
9.4.1.6. ECTS:
4
9.4.1.7. Observações:
<sem resposta>
9.4.1.7. Observations:
<no answer>
9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=45ac293a-6886-1b3e-3ebc-5ff6e777e23c&formId=c9bc1667-1b00-d2cc-68…

101/135

04/03/2021

ACEF/2021/0420402 — Guião para a auto-avaliação

Ana Margarida Nogueira Leitão Lima Grilo - 1 H
9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
Luísa Fernanda Marques Taveira Soares - 25 H
Maria Teresa Soares Sameiro Torres Marques - 14 H
9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
No final da unidade curricular o estudante deverá ser capaz de:
A. Assinalar, relativamente às perturbações neuromotoras, fatores de risco, fatores etiológicos e sua inter-relação
B. Diferenciar a PC de outras condições neurológicas do desenvolvimento
C. Descrever quadros clínicos da PC
D. Especificar critérios de classificação da PC:
E. Diferenciar sinais de perturbação do desenvolvimento neurosensoriomotor global para a função alimentar
F. Diferenciar perturbações da função alimentar de base neurológica de perturbações alimentares de base sensorial
G. Avaliar função alimentar
H. Planear intervenção sensório motora para capacitação da pessoa, parceiros e ambiente
I. Identificar especificidades da avaliação e intervenção em neonatologia
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
At the end the curricular unit the student should be able to:
A. Mark, regarding neuromotor disorders, risk factors, etiological factors and their interrelationship
B. Differentiate CP from other developmental neurological conditions
C. Describing PC clinical features
D. Specify CP classification criteria
E. Differentiate signs of neurodevelopmental neuromotor disturbance for feeding function
F. Differentiate neurological-based feeding function disorders from sensory-based feeding disorders
G. Evaluate feeding function
H. Plan sensory motor intervention to empower people, partners and the environment
I. Identify fundamentals of neonatology assessment and intervention
9.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Patologia neuromotora
2. Conceito de Paralisia Cerebral (P.C.) e condições neurofisiológicas afins
3. Etiologia da P.C. e fatores de risco
4. Caracterização dos diferentes tipos clínicos e Critérios de classificação para função motora global (GMFCS),
motricidade fina bimanual (BFMF), desempenho na alimentação, comunicação, cognição, processamento sensorial,
perceção e aprendizagem
5. Diagnóstico precoce e diferencial
6. O Processo de tomada de decisão
7. Diferentes abordagens/metodologia em P.C.
8. Avaliação e intervenção
a) Posicionamento e manipulação: Técnicas de postura e posicionamento
b) Fala
c) Voz
d) Motricidade oro facial e respiração
e) Alimentação e Higiene oral - modificação da dieta - equipamentos / utensílios - procedimentos/manobras
9. Intervenção em diferentes idades e contextos
10. Trabalho de equipa
11. Capacitação de parceiros
12. Prestação de serviços

9.4.5. Syllabus:
1. Neuromotor development disorders
2. Definition of Cerebral Palsy (CP) and related neurophysiological conditions
3. Etiology of CP and risk factors
4. Clinical types and classification criteria Global Motor Function Classification System (GMFCS), two-hand fine motor
function classification (BFMF), feed performance, communication, cognition, sensory processing, perception and
learning
5. Different approaches /methodologies in C.P.
6. Early and differential diagnosis
7. The process of decision making
8. Assessment and Intervention
a) Positioning and handling: postural and positioning techniques
b) Speach
c) Voice
d) Orofacial mobility and breathing
e) Eating and Nutrition - diet modification - equipment /tools - procedures
9. Treatment in different ages and settings
10. Teamwork
11. Training partners
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12. Service Delivery

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Objetivo A: 1, 2 e 3
Objetivo B: 1 ,2 e 3
Objetivo C: 4
Objetivo D: 4
Objetivo E: 6 e 7
Objetivo F: 6 e 7
Objetivo G: 5, 8 e 9
Objetivo H: 8, 9,10, 11 e 12
Objetivo I: 9 e 12
9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Objective A: 1, 2 and 3
Objective B: 1, 2 and 3
Objective C: 4
Objective D: 4
Objective E: 6 and 7
Objective F: 6, 3 and 7
Objective G:5, 8 e 9
Objective H: 8, 9,10, 11 and 12
Objective I: 9 and 12
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologia expositiva, colaborativa, demonstrativa e ativa. Visionamento e análise de vídeos e de artigos científicos,
demonstração e utilização de materiais práticos, estudos de caso.
Avaliação periódica:
Trabalho escrito individual - 60%
Avaliação prática - 40%
Exame final:
Prova escrita - 100%
Para a obtenção de aprovação, o aluno deverá ter classificação ≥ a 10,00/20 valores
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Expositive, collaborative, demonstrative and active. Screening and video analysis and scientific articles,
demonstration and use of practical materials and case studies.
Periodical assessment:
Individual essay - 60%
Practical assessment- 40%
Final exam:
Written exam - 100%
To achieve approval, the student must have at least 10,00/20 points
9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Os conteúdos teóricos da unidade curricular são apresentados através de aulas expositivas e privilegiam os conceitos
designados pela literatura mais atual.
Os conteúdos clínicos são abordados numa aula dinâmica que privilegia a análise e interpretação de estudos de caso
visionados, uso de instrumentos de avaliação e intervenção, bem como análise de artigos de investigação.
9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The theoretical content of the syllabus is presented through lectures and relate the concepts designated by most
current literature. The clinical contents are covered in a class dynamic that focuses on analysis and interpretation of
the case studies, use of assessment and intervention tools, and research papers analysis.
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
PD 148 Hinchcliffe, A. (2003). Children with Cerebral Palsy: A Manual for Therapists, Parents and Community Workers.
London: ITDG Publishing.
PD 178 Redstone, F. (2014). Effective SLP interventions for children with cerebral palsy: NDT/Traditional/Eclectic. San
Diego: Plural Publishing.
TF 271 Sanclemente, M. P. (2001). A Fonoaudiologia na Paralisia Cerebral: Diagnóstico e Tratamento. São Paulo:
Santos.
TF 383 II Sanclemente, M. P. (2005). Casos clínicos en logopedia. Barcelona: Masson
PD 167 Stanton, M. (2002). The Cerebral Palsy Handbook: A Practical. Guide for Parents and Carers. Vermilion
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Publishing.

Anexo II - Terapia da fala na perturbação motora da fala
9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Terapia da fala na perturbação motora da fala
9.4.1.1. Title of curricular unit:
Speech and Language Therapy in Motor Speech Disorders
9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
TF/ SLT
9.4.1.3. Duração:
Semestral/ 1 Semester
9.4.1.4. Horas de trabalho:
84
9.4.1.5. Horas de contacto:
28
9.4.1.6. ECTS:
3
9.4.1.7. Observações:
<sem resposta>
9.4.1.7. Observations:
<no answer>
9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Isabel Cristina Ramos Peixoto Guimarães - 2 H
9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
Ana Rita Simões Cardoso Valente - 26 H
9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
No final da unidade curricular o estudante deverá ser capaz de:
A. Diferenciar perturbações motoras da fala (PMF)
B. Comparar o diagnóstico diferencial de disartria e apraxia face a outras perturbações da comunicação no adulto
C. Dissociar a classificação de disartria de acordo com a etiologia
D. Relacionar a lesão neurológica com o tipo de disartria
E. Relacionar a lesão neurológica com a apraxia do discurso
F. Diferenciar instrumentos de avaliação do controlo motor da fala
G. Examinar os parâmetros da avaliação das PMF e os critérios de diagnóstico
H. Interpretar os fatores que influenciam o prognóstico das PMF
I. Integrar técnicas de intervenção nas PMF
J. Criar planos de intervenção para pessoas com PMF
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
At the end the curricular unit students should be able to:
A. Differentiate motor speech disorders (MSD)
B. Compare the differential diagnosis of dysarthria and apraxia in opposition to other communication disorders
C. Dissociate the classification of dysarthria according to the etiology
D. Relate the neurological damage to the type of dysarthria
E. Relate the neurological injury to apraxia of speech cases
F. Differentiate assessment tools for speech motor control
G. Examine the parameters of the evaluation of the MSD and the diagnostic criteria
H. Interpret the factors that influence the prognosis of the MSD
I. Integrate intervention techniques in the MSD
J. Create intervention plans for people with MSD
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9.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Anatomia e neurofisiologia do controlo motor da fala
a) Anatomia do sistema fonatório;
b) Anatomia e participação do SNC e SNP
c) Subsistemas implicados na produção de fala: Respiração, fonação, articulação, ressonância, prosódia
2. Perturbação motora da fala
a) Conceito de disartria
b) Classificação das disartrias
c) Conceito de apraxia do discurso
d) Diagnóstico
3. Prognóstico
a) Fatores clínicos
b) Fatores pessoais
c) Fatores socio-económicos
4. Avaliação
a) Avaliação perceptiva
b) Avaliação instrumental
c) Avaliação do impacto psicossocial
5. Tratamentos
a) Metodologias de intervenção
b) Sistemas aumentativos de comunicação
6. Discussão de casos clínicos
a) Seleção de protocolos
b) Realização de diagnóstico
c) Objetivos terapêuticos
d) Seleção de técnicas de reabilitação e compensação
9.4.5. Syllabus:
1. Anatomy and neurophysiology of motor speech control
a) Anatomy of phonatory and speech system
b) Anatomy and participation of CNS and PNS
c) Subsystems of motor speech control: breathing, phonation, articulation, resonance and prosody
2. Motor speech disorders (MSD)
a) Dysarthria
b) Classification of dysarthria
c) Apraxia of speech
d) Diagnosis criteria of MSD
3. Prognosis
a) Clinical factors
b) Personal factors
c) Social and economic factors
4. Evaluation
a) Perceptive assessment
b) Instrumental assessment
c) Psychosocial impact assessment
5. Treatments
a) Treatment methods and techniques
b) Augmentative communications systems
6. Case studies discussion
a) Protocol selection
b) Diagnosis
c) Therapeutic goals
d) Techniques and method selection
9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Objetivo A: 1, 2
Objetivo B: 1 e 2
Objetivo C: 2
Objetivo D: 2,3 e 4
Objetivo E: 2,3 e 4
Objetivo F: 4
Objetivo G: 4
Objetivo H: 3 e 4
Objetivo I: 5 e 6
Objetivo J: 5 e 6
9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Objective A: 1 and 2
Objective B: 1 and 2
Objective C: 2
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Objective D: 2,3 and 4
Objective E: 2,3 and 4
Objective F: 4
Objective G: 4
Objective H: 3 and 4
Objective I: 5 and 6
Objective J: 5 and 6
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologia expositiva, colaborativa, demonstrativa e activa. Visionamento e análise de vídeos e de artigos científicos,
demonstração e utilização de materiais, estudos de caso.
- Visionamento de vídeos de animação sobre anatomia e fisiologia do SNC, SNP e fisiologia do controlo motor da fala;
- Trabalho de grupo dirigido à análise de protocolos de avaliação do controlo motor da fala e realização de diagnóstico
diferencial e identificação dos diferentes fenótipos de disartria e apraxia.
- Dinâmica de role-play para treino de realização de entrevista de anamnese e avaliação clínica do controlo motor da
fala
- Discussão de casos de disartria e apraxia do discurso com base em suporte vídeo para elaboração conjunta de plano
de intervenção e seleção de técnica de tratamento da disartria e apraxia do discurso.
Avaliação periódica:
Teste escrito - 100%
Exame final:
Prova escrita -100%
Para a obtenção de aprovação, o aluno deverá ter classificação ≥ a 10,00/20 valores
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Expositive, collaborative, demonstrative and active methodology. Screening and analysis of videos and scientific
articles, demonstration and use of materials, case studies.
-Analysis of videos regarding anatomy and physiology of CNS and PNS and physiology of motor speech control
-Working group to analysis assessment protocols
- Role play in order to develop skills of clinical interview and assessment
- Collective discussion of motor speech control assessment and treatment based on recordings of real clinical cases.
Periodical assessment:
Written Test-100%
Final exam:
Written exam - 100%
To achieve approval, the student must have at least 10,00/20 points
9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
As metodologias de ensino estão em concordância com os objectivos da unidade curricular na medida em que:
- A exposição da componente teórica associada à apresentação de casos práticos possibilita uma explicação mais
clara e eficaz dos conteúdos programáticos e uma consolidação dos conhecimentos descritos em todos os objectivos
da unidade curricular;
- A análise e discussão de trabalhos científicos permite o desenvolvimento do sentido crítico, da análise e da tomada
de decisão, consolidando os conteúdos da disciplina relacionados com o papel do terapeuta da fala, metodologia de
avaliação e intervenção.
- A apresentação e discussão de casos clínicos reais com suporte em vídeo permite observar sinais e sintomas de
disartria e apraxia do discurso, fundamentar o diagnóstico de perturbação motora da fala e elaborar planos de
intervenção com base no levantamento casuística real do ponto de vista clínico, socioeconómico e motivacional.
- A realização de trabalho de grupo e dinâmica de role-play permitem a experimentação de metodologias de avaliação
e de técnicas de intervenção.
9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies are consistent with the objectives of the curricular unit because:
- The expositive method associated with the discussion of case studies allows a more accurate and effective teaching
of the syllabus and consolidation of the knowledge described in all objectives of the curricular unit
- The analysis and discussion of scientific papers allows the development of critical sense, the ability of analysis and
decision making, consolidating the learning outcomes related to the SLT´S clinical role, methods of assessment and
treatment of motor speech disorders.
- The implementation of practical activities allows the training of methods of evaluation and intervention of motor
speech disorders.
-The working group activities and role-play dynamics allows the development of evaluation and treatment skills to
manage motor speech disorders.
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
TF 586 A Duffy, J. R. (2013). Motor speech disorders: Substrates, differential diagnosis, and management. Elsevier
Health Sciences.
TF 777 Fonseca, J. (Ed) (2018). Afasia e comunicação após lesão cerebral (297-310). Editora Papa-Letras.
TF 837 Freed, D.B. (2020). Motor speech disorders : diagnosis and treatment. 3rd ed. San Diego : Plural Publishing,
cop. 2020. XIII, 373 p.. ISBN 978-1-63550-095-0
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TF 603 Dabul, B. (2000). Apraxia battery for adults : ABA-2 : examiner's manual. 2nd. ed.. Texas : Pro-Ed. Inc.

Anexo II - Estágio em terapia da fala III
9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Estágio em terapia da fala III
9.4.1.1. Title of curricular unit:
Clinical Practice in Speech and Language Therapy III
9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
TF/SLT
9.4.1.3. Duração:
Semestral
9.4.1.4. Horas de trabalho:
840
9.4.1.5. Horas de contacto:
<sem resposta>
9.4.1.6. ECTS:
410
9.4.1.7. Observações:
350 horas de contacto são realizadas em instituições de saúde e educação, com supervisão de educador clínico.
9.4.1.7. Observations:
350 contact hours are spent in health and educational institutions, with clinical educator supervision.
9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Dulce Henriques Tavares - 30 H
9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
Jaqueline Raquel dos Santos Carmona - 30 H
9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
No final da unidade curricular o estudante deverá ser capaz de:
A. Avaliar utentes com perturbações da comunicação e da deglutição
B. Escutar seletivamente as informações que lhe são facultadas
C. Recolher informações de modo fundamentado
D. Recomendar procedimentos preventivos do agravamento de diferentes perturbações
E. Diagnosticar utentes com perturbações da comunicação e de deglutição
F. Sequenciar competências em atividades de prática clínica, em diferentes contextos de intervenção e situações
clínicas
G. Executar relatórios
H. Formular planos de intervenção
I. Usar estratégias de resolução de problemas do processo terapêutico e de educação clínica
J. Mostrar integridade durante todo o processo terapêutico
K. Monitorizar as suas competências de análise, reflexão e crítica do seu desempenho prático e dos pares
L. Tomar posição sobre o seu desenvolvimento profissional contínuo e responsabilidades éticas específicas
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
At the end the curricular unit the student should be able to:
A. Assess clients with communication and swallowing disorders
B. Listen selectively to the information provided
C. Collect information in a reasoned manner
D. Recommend preventive procedures for the aggravation of different disorders
E. Diagnosing users with communication and swallowing disorders
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F. Sequencing skills in clinical practice activities, in different intervention contexts and clinical situations
G. Scuttle clinical reports
H. Formulate intervention plans
I. Use problem solving strategies for the therapeutic process and clinical education
J. Show integrity throughout the therapeutic process
K. Monitor your skills of analysis, reflection and criticism and your peer performance
L. Take a stand on your continued professional development and specific ethical responsibilities
9.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Implementação de prática clínica em vários contextos de intervenção: Direta (recolha de dados, avaliação,
diagnóstico, prognóstico, planeamento, aplicação e análise de eficácia) e indireta (interação com cuidadores, interação
e desenvolvimento de atividades com outros profissionais, elaboração de documentos);
2. Apresentação, análise, reflexão e crítica das vivências de prática clínica, antes, durante e após o estágio.
9.4.5. Syllabus:
1. Implementation of clinical practice in different intervention contexts: direct (data collection, evaluation, diagnosis,
prognosis, planning, application and analysis of effectiveness) and indirect (interaction with caregivers, interaction
and development of activities with other professionals, elaboration of documents);
2. Presentation, analysis, reflection and criticism of clinical practice experiences, before, during and after the
internship.
9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Objetivo A: 1
Objetivo B: 1 e 2
Objetivo C: 1
Objetivo D: 1
Objetivo E: 1
Objetivo F: 1
Objetivo G: 1 e 2
Objetivo H: 1
Objetivo I: 1 e 2
Objetivo J: 1
Objetivo K: 1 e 2
Objetivo L: 1 e 2
9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Objective A: 1
Objective B: 1 and 2
Objective C: 1
Objective D: 1
Objective E: 1
Objective F: 1
Objective G: 1 and 2
Objective H: 1
Objective I: 1 and 2
Objective J: 1
Objective K: 1 and 2
Objective L: 1 and 2
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologia colaborativa, demonstrativa, activa e reflexiva.
Avaliação periódica:
Avaliação de duas componentes autónomas e eliminatórias “Conhecimentos e capacidades técnicas” e “Atitudes e
comportamentos” demonstrados no local de estágio e da responsabilidade do educador clínico e efetuada com ficha
própria (avaliação diagnóstica, avaliação formativa e avaliação sumativa) – 70%
Avaliação das orientações tutoriais - participação nas OT e elaboração de relatório escrito - 30%.
Cada uma das formas de avaliação é eliminatória devendo o estudante ter uma cotação mínima de 10,00 valores em
cada.
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Collaborative, demonstrative, active and reflexive.
Periodical assessment:
Evaluation of two autonomous and eliminatory components "Knowledge and technical skills” and "Attitudes and
behaviors "demonstrated at the internship and under the responsibility of the clinical educator, carried out with their
own form (diagnostic assessment, formative assessment and summative assessment) - 70%
Evaluation of tutorial guidelines - participation and preparation of written report - 30%.
Each of the forms of assessment is eliminatory and the student must have a minimum of 10.00 points in each
evaluation.
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9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
A componente prática é essencial na formação constituindo fonte de recolha de dados e de reflexão nos vários
domínios ligados à intervenção terapêutica. A metodologia utilizada abrange os aspetos principais do trabalho clínico
como a prevenção, avaliação, diagnóstico e intervenção.
Nas aulas de orientação tutorial, com o grupo total de alunos, é utilizada uma metodologia reflexiva, onde o aluno
apresenta, analisa, discute e encontra soluções relativas ao seu desempenho terapêutico e ao dos pares, promovendo
a análise e o desenvolvimento do raciocínio clínico.
9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The practical component is essential in training, representing a source of data collection and reflection in the different
domains related to therapeutic intervention. The methodology used covers the main aspects of clinical work such as
prevention, evaluation, diagnosis and intervention.
In tutorial classes, with the total group of students, a reflexive methodology is used, where the student presents,
analyzes, discusses and find solutions related to his therapeutic performance, promoting the analysis and the
development of clinical reasoning.
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
TF 632 Hambrecht, G. & Rice, T. (2011). Clinical observation: a guide for students in speech, language, and hearing.
Sudbury: Jones & Bartlett Learning.
TF 207 Haynes, W. O. & Pindzola, R. H. (2008). Diagnosis and evaluation in speech pathology. (7ª edição). Boston:
Pearson. ISBN 978-0205524327

Anexo II - Terapia da fala nas necessidades complexas de comunicação II
9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Terapia da fala nas necessidades complexas de comunicação II
9.4.1.1. Title of curricular unit:
Speech and Language Therapy in Complex Communication Needs II
9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
TF/SLT
9.4.1.3. Duração:
Semestral
9.4.1.4. Horas de trabalho:
168
9.4.1.5. Horas de contacto:
70
9.4.1.6. ECTS:
6
9.4.1.7. Observações:
<sem resposta>
9.4.1.7. Observations:
<no answer>
9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Inês Tello Rato Milheiras Rodrigues - 12 H
9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
Luísa Fernanda Marques Soares Taveira - 22 H
Marta Filipa dos Santos Gomes Pinto – 18 H
Ana Rita Cardoso Valente - 18 H
9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
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No final da unidade curricular o estudante deverá ser capaz de:
A. Analisar fatores de impacto à eficácia comunicativa nas dimensões: cognitiva, comunicacional, linguística,
funcional e comportamental
B. Analisar dinâmicas da equipa colaborativa na intervenção em comunicação aumentativa e alternativa (CAA)
C. Integrar pressupostos da abordagem centrada na pessoa
D. Executar uma avaliação compreensiva, transdisciplinar, cultural e linguisticamente apropriada
E. Discutir as etapas do processo de tomada de decisão
F. Criar planos de intervenção adequados e que visam o contexto ambiental e a funcionalidade comunicativa
G. Desenvolver estratégias de capacitação para uma comunicação eficaz para envolver o cliente e os seus parceiros
na tomada de decisões
H. Construir dispositivos de suporte à comunicação real
I. Integrar recomendações de comunicação acessível
J. Discutir os principais modelos da prestação de serviços em CAA
K. Advogar acerca dos direitos de comunicação
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
At the end of the curricular unit the student should be able to:
A. Analyze impact factors to the communicative efficacy for the cognitive, communicational, linguistic, functional and
behavioral dimensions
B. Analyse dynamics of the collaborative team during alternative and augmentative communication (AAC) intervention
C. Integrate concepts of the person-centered approach
D. Carry out a comprehensive, transdisciplinary, cultural and linguistically appropriate evaluation
E. Discuss phases in the decision-making process
F. Create culturally and linguistically appropriate intervention plans that target the client's environmental context and
communicative functionality
G. Develop training strategies for effective communication for clients and its partners in decision-making
H. Build real communication-support devices
I. Integrate accessible communication recommendations
J. Main models of AAC service delivery
K. Advocate about clients' communication rights
9.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Perturbações da comunicação de etologia neurológica
a. NCC: avaliação e intervenção nas perturbações adquiridas (cognitivo-comunicativas e de linguagem) e nas doenças
neurodegenerativas
2. Avaliação da comunicação nos diferentes contextos de comunicação: cuidados intensivos, agudos, cuidados de
longa duração e paliativos
a. Especificidade e vulnerabilidade comunicativa
b. Necessidades de comunicação
c. Ambiente físico
3. Estratégias para uma comunicação eficaz
a. Direccionadas à adaptação/modificação do meio ambiente
b. Estratégias de gestão de comunicação dirigidas ao próprio
c. Estratégias de gestão de comunicação dirigidas aos parceiros de comunicação (PC)
4. Benefícios / impacto de uma comunicação eficaz
a. Evidência científica
b. Equipas de cuidados de saúde
c. Utilizadores dos serviços / clientes
5. Papel e responsabilidades do terapeuta fala na intervenção em fim de vida
6. Responsabilidade social
7. Prestação de serviços na área das NCC
8. Advocacia da pessoa com NCC
9.4.5. Syllabus:
1. Communication disorders of neurological etiology
a. CCN: evaluation and intervention in acquired disorders (cognitive-communicative and language) and
neurodegenerative diseases
2. Evaluation of communication in different communication contexts: intensive care, acute, long-term care and
palliative care
a. Specificity and communicative vulnerability
b. Communication needs
c. Physical environment
3. Strategies for effective communication
a. Targeted at adaptation/modification of the environment
b. Communication management strategies aimed at the
c. Communication management strategies for Communication Partners (CP)
4. Benefits / impact of effective communication
a. Scientific evidence
b. Health care teams
c. Users of services /clients
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5. Role and responsibilities of the SLP during end-of-life interventions
6. Social responsibility
7. Provision of SLP services in NCC context
8. Advocacy the person with NCC
9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Objetivo A: 1 e 2
Objetivo B: 1 e 2
Objetivo C: 2 e 3
Objetivo D: 2, 3 e 4
Objetivo E: 3 e 4
Objetivo F: 2,3 e 4
Objetivo G: 2,3 e 4
Objetivo H: 2,3 e 4
Objetivo I: 6, 7 e 8
Objetivo J: 6, 7 e 8
Objetivo K: 6, 7 e 8
9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Objective A: 1 and 2
Objective B: 1 and 2
Objective C: 2 and 3
Objective D: 2, 3 and 4
Objective E: 3 and 4
Objective F: 2, 3 and 4
Objective G: 2,3 and 4
Objective H: 2,3 and 4
Objective I: 6, 7 and 8
Objective J: 6, 7 and 8
Objective K: 6, 7 and 8
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologia de Ensino: Metodologia expositiva, colaborativa e demonstrativa: Think-Pair-Share; resolução de
problemas; roleplay e peer-coaching. Análise de vídeos e estudo de casos.
Avaliação Periódica:
Trabalho escrito individual - 100%
Exame final:
Prova escrita- 100%
Para a obtenção de aprovação, o aluno deverá ter classificação ≥ a 10,00/20 valores
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching methodologies: Expositive, collaborative and demonstrative methodology: Think-Pair-Share; Problems
solving and roleplay and peer-coaching. Screening and video analysis and case studies.
Periodical assessment:
Individual essay - 100%
Final exam:
Written exam-100%
To achieve approval, the student must have at least 10,00/20 points
9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Os conteúdos teóricos da unidade curricular são apresentados através de aulas expositivas e privilegiam os conceitos
designados pela literatura mais atual.
Os conteúdos clínicos são abordados numa aula dinâmica que privilegia a análise e interpretação de estudos de caso
visionados, uso de instrumentos de avaliação, materiais de intervenção, bem como análise de artigos de investigação.
9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The theoretical content of the syllabus is presented through lectures and integrate the concepts designated by most
current literature.
The clinical contents are covered in a class dynamic that focuses on analysis and interpretation of case studies, use of
evaluation tools, practical materials for clinical intervention and research papers analysis.
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
TF 689 Bayles, A. K. & Tomoeda, C. K. (2014). Cognitive-comunication disorders of dementia: definition, diagnosis, and
treatment. San Diego: Plural Publishing.
TF 377 Beukelman, D. R., Yorkston, K. M. & Reichle, J. (2000). Augmentative and alternative communication for adults
with acquired neurologic Disorders. Baltimore: Paul H. Brooks Publishing Co. Inc.
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TF 290 Bray, M., Ross, A. & Todd, C. (2000). Speech and Language Clinical Process and Practice, London Whurr
Publishers
TF 684 Payne, J. C. (2015). Supporting family caregivers of adults with communication disorders. San Diego: Plural
Publishing.

Anexo II - Fundamentos em terapia da fala IV
9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Fundamentos em terapia da fala IV
9.4.1.1. Title of curricular unit:
Fundamentals of Speech and Language Therapy IV
9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
TF/SLT
9.4.1.3. Duração:
Semestral / 1 Semester
9.4.1.4. Horas de trabalho:
84
9.4.1.5. Horas de contacto:
27
9.4.1.6. ECTS:
3
9.4.1.7. Observações:
<sem resposta>
9.4.1.7. Observations:
<no answer>
9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Inês Tello Rato Milheiras Rodrigues – 17 H
9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
Ana Margarida Nogueira Leitão Lima Grilo – 10 H
9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
No final da unidade curricular o estudante deverá ser capaz de:
A. Especificar conceitos de empreendedorismo
B. Especificar os tipos de prestação de serviços
C. Aperfeiçoar o trabalho de equipa de acordo com os objetivos e o contexto
D. Especificar os requisitos legais necessários para o exercício da profissão
E. Projetar o seu próprio emprego
F. Criar ações no âmbito da inovação social
G. Integrar competências de gestão da comunicação em contexto profissional/organizacional: etiqueta na
comunicação profissional/ organizacional, competências de apresentação, competências de entrevista e escrita
profissional/organizacional.
H. Aplicar corretamente diferentes formas e estratégias de comunicação organizacional.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
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At the end of the curricular unit the student should be able to
A. Specify concepts of entrepreneurship
B. Specify types of service provision
C. Improve teamwork according to goals and settings
D. Specify the legal requirements for the exercise of the profession
E. Design their own job
F. Create actions within the scope of social innovation
G. Integrate communication management skills in a professional context: business communication etiquette,
presentation skills, interviewing skills and business writing.
H. Correctly apply different forms and strategies of organizational communication.
9.4.5. Conteúdos programáticos:
1.Evolução e contextualização do empreendedorismo e economia social: do empreendedorismo à inovação social.
a. O processo de inovação social e economia circular
b. Exemplos da realidade nacional e internacional
c. Exemplos investimento e avaliação do impacto social
2. O empreendedorismo como instrumento de empregabilidade e criação do próprio emprego.
a. Como ser um agente de mudança social e criar o seu próprio emprego (desafios, trabalho colaborativo, teleprática,
parcerias, plano de negócios)
b. Incentivos, apoios e outros instrumentos de financiamento (capital de risco, microcrédito, crowdfunding,
investimento social, fundos de investimento social)
c. Plano de comunicação e marketing, redes e ferramentas digitais
3. Comunicação profissional
a. Como reunir priorizar e organizar a informação a transmitir
b. Como transmitir informação oralmente e por escrito: Construção de mapas mentais
c. Fundamentos da comunicação organizacional: recursos e estratégias
9.4.5. Syllabus:
1.Evolution and contextualization of entrepreneurship and social economy: from entrepreneurship to social innovation.
a. Process of social innovation and circular economy
b.Examples of national and international contexts
c. Examples of investment and social impact assessment
2. Entrepreneurship as a tool for job creation.
a. How to be an agent of social change and create their own job (challenges, collaborative work, partnerships,
business plan)
b.Incentives, support and other financing instruments (venture capital, microcredit, crowdfunding, social investment,
telepractice, social investment funds)
c. Communication and marketing plan, networks and digital tools
3.Professional communication
a. How to gather prioritize and organize the information to be transmitted.
b. How to transmit oral and writing information: Building mental maps.
d. Fundamentals of organizational communication: resources and strategies

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Objetivo A: 1 a) b) c)
Objetivo B: 1 b)
Objetivo C: 1 b) 2 a)
Objetivo D: 2 a)
Objetivo E: 2 a) b) c)
Objetivo F: 2 a) b) c)

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Objective A: 1 a) b) c)
Objective B: 1 b)
Objective C: 1 b) 2 a)
Objective D: 2 a)
Objective E: 2 a) b) c)
Objective F: 2 a) b) c)
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologia expositiva, colaborativa, demonstrativa e activa. Visionamento e análise de vídeos e casos práticos.
Atividades práticas de role-play, entrevista e simulação.
Avaliação periódica
Trabalho escrito – 100%
Exame final:
Prova escrita - 100%
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Para a obtenção de aprovação, o aluno deverá ter classificação ≥ a 10,00/20 valores

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Expositive, collaborative, demonstrative and active. Screening and video analysis of practical examples. Practical
activities of role-play, interview and simulation.
Periodical assessment:
Written essay – 100%
Final exam:
Written exam - 100%
To achieve approval, the student must have at least 10,00/20 points

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Os conteúdos teóricos da unidade curricular são apresentados através de aulas teórico-práticas numa metodologia
colaborativa no sentido de garantir a aquisição dos conceitos abordados e a conceção e/ou planificação de ações
práticas a desenvolver.
9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The theoretical-practical content of the syllabus is presented through lectures with a collaborative methodology to
ensure the formulation and/or planning of the practical activities.
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
PP 57 Damião, T. (2010). Empreendedorismo social: inclusão e sustentabilidade. Cidade Solidária. 13, 23, Lisboa:
SCML.
G 76 Godinho, M. (2013). Inovação em Portugal. Lisboa: Fundação Francisco Manuel dos Santos. ISBN 978-989-866236-1.
PP 57 Rebelo, A. (2015). Inovar e empreender, uma necessidade. Cidade solidária, 34, 170-177.

Anexo II - Terapia da fala na perturbação da leitura, escrita e do cálculo II
9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Terapia da fala na perturbação da leitura, escrita e do cálculo II
9.4.1.1. Title of curricular unit:
Speech and Language Therapy in Readind, Writing and Arithmetic Disorders II
9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
TF/SLT
9.4.1.3. Duração:
Semestral / 1 Semester
9.4.1.4. Horas de trabalho:
112
9.4.1.5. Horas de contacto:
45
9.4.1.6. ECTS:
4
9.4.1.7. Observações:
<sem resposta>
9.4.1.7. Observations:
<no answer>
9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Dulce Henriques Tavares - 1 H
9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
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Luísa Fernanda Marques Soares Taveira - 32 H
Joana Isabel Freire Lopes – 12 H
9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
No final da unidade curricular o estudante deverá ser capaz de:
A. Integrar fundamentos da intervenção que condicionam a aquisição das competências de linguagem, literacia e
numeracia: Dificuldades Específicas de Aprendizagem (DEA) e Necessidades Complexas de Comunicação (NCC)
B. Especificar as diferentes etapas do processo de avaliação e intervenção em leitura, escrita e cálculo
C. Projetar as diferentes etapas do processo de tomada de decisão
D. Planear abordagens e estratégias de intervenção em função de características e necessidades individuais e de
grupo
E. Planear estratégias de capacitação e acessibilidade comunicativa dos espaços de aprendizagem no que concerne a
aquisição de competências de linguagem, literacia e numeracia.
F. Construir materiais pedagógicos adequados às necessidades e capacidades individuais e de grupo
G. Advogar acerca dos direitos das crianças com NEE com base em argumentos válidos e na legislação em vigor
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
At the end the curricular unit the student should be able to:
A. Integrate Fundamentals of Intervention that condition the acquisition of language, literacy and arithmetic skills:
Specific Learning Difficulties (SLD) and Complex Communication Needs (SCN)
B. Specify the different stages of the assessment and intervention process in reading, writing and arithmetic
C. Designing the different stages of the decision-making process
D. Planning approaches and intervention strategies according to individual and group characteristics and needs
E. Plan strategies for enabling and communicative accessibility of learning spaces regarding the acquisition of
language, literacy and numeracy skills.
F. Building teaching materials appropriate to individual and group needs and capacities
G. Advocate on the rights of children with SEN on the basis of valid arguments and existing legislation
9.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Processos e dificuldades na aprendizagem da linguagem escrita:
a. Pocessos de aprendizagem da leitura, da escrita e do cálculo
b. Literacia Emergente/Aprendizagem Formal
c. Metodologias de avaliação: áreas e instrumentos
d. Metodologias de aprendizagem
2. Intervenção do terapeuta da fala no contexto educativo de crianças com dificuldades específicas de aprendizagem
(DEA) e necessidades complexas de comunicação (NCC)
a. Perspectiva sistémica e habilitadora
b. Metodologias de intervenção
c. Intervenção precoce - abordagem centrada na família /literacia familiar
d. Abordagem global da linguagem
e. Capacitação de parceiros
f. Trabalho de parceria com a comunidade escolar
g. Medidas educativas a aplicar
3. Fundamentos de intervenção em comunicação aumentativa e alternativa (CAA) com recurso às Tecnologias de
Apoio (TA) em ambientes pedagógicos
4. Construção de materiais de suporte às atividades pedagógicas
9.4.5. Syllabus:
1. Processes and difficulties in learning written language:
a. Learning processes of reading and writing and arithmetic
b. Emergent Literacy / Formal Learning
c. Assessment methodologies: areas and instruments
d. Learning methodologies
2. The intervention of the speech and language therapist in the educational context of children with specific learning
difficulties (DEA) and complex communication needs (NCC)
a. Systemic and enabling perspective
b. Methodologies of intervention
c. Early intervention - family-centered approach / family literacy
d. Global language approach
e. Capacity building of partners
f. Partnership work with the school community
g. Educational measures to be implemented
3. Fundamentals of Intervention in AAC using the Assistive Technology (AT) in educational settings:
4. Construction of support materials for learning activities
9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Objetivo A: 1
Objetivo B: 1 e 2
Objetivo C: 2 e 3
Objetivo D: 2 e 3
Objetivo E: 3 e 4
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Objetivo F: 2, 3 e 4
Objetivo G:2, 3 e 4
9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Objective A: 1
Objective B: 1 and 2
Objective C: 2 and 3
Objective D: 2 and 3
Objective E: 3 and 4
Objective F: 2, 3 and 4
Objective G: 2,3 and 4
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologia expositiva, colaborativa e demonstrativa: Think-Pair-Share; resolução de problemas; roleplay e peer
coaching. Análise de vídeos, estudo de casos e elaboração de materiais para intervenção.
Avaliação periódica:
Trabalho escrito individual– 60%
Estudo de caso com construção de material de intervenção pedagógica – 40%
Exame final:
Prova escrita - 100%
Para a obtenção de aprovação, o aluno deverá ter classificação ≥ a 10,00/20 valores
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Expositive, collaborative and demonstrative methodology: Think-Pair-Share; problem solving; roleplay and peer
coaching. Video analysis, case studies and developing of intervention materials.
Periodical assessment:
Individual essay - 60%
Case study with construction of pedagogical intervention materials - 40%.
Final exam:
Written exam - 100%
To achieve approval, the student must have at least 10,00/20 points
9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Os conteúdos teóricos da unidade curricular são apresentados através de aulas expositivas e privilegiam os conceitos
designados pela literatura mais atual.
Os conteúdos clínicos são abordados numa aula dinâmica que privilegia a análise e interpretação de estudos de caso
visionados, uso de instrumentos de avaliação, bem como análise de artigos de investigação.
9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The theoretical content of the syllabus is presented through lectures and favor the concepts designated by the most
current literature.
The clinical contents are covered in the class dynamic that focuses on analysis and interpretation of case studies, use
of assessment tools as well as analysis of research papers.
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
TF 517 Mata, L. (2006). Literacia familiar: ambiente familiar e descoberta da linguagem escrita. Lisboa: Porto Editora.
TF 206 A Snowling, M. & Stackhouse, S. (2006) Dyslexia, speech and language: a practitioner's handbook. London:
Whurr Publishers, 2nd ed.
TF 588 Soto, G., & Zangari, C. (2009). Practically speaking : language, literacy, and academic development for students
with AAC needs. Baltimore: Paul Brookes.
TF 504 Sprenger-Charolles, L. Cole, P. & Serniclaes, W. (2006) Reading acquisition and developmental dyslexia. Hove:
Psychology Pres.
ED 204 Stackhouse, J., Vance, M., Pascoe, M. & Wells, B. (2007). Compendium of auditory and speech tasks: children's
speech and literacy difficulties. 4. West Sussex: John Wiley & Sons, cop.
ED 212 Sucena, A. & Castro, S. L. (2009). Aprender a ler e avaliar a leitura. Coimbra: Edições Almedina.
TF 495 Teberosky, A. & Colomer, T. (2003). Aprender a ler e a escrever: uma proposta construtivista. Porto Alegre:
Artmed.

Anexo II - Terapia da fala na comunidade
9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
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Terapia da fala na comunidade
9.4.1.1. Title of curricular unit:
Speech and Language Therapy in the Community
9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
TF/SLT
9.4.1.3. Duração:
Semestral/ 1 Semester
9.4.1.4. Horas de trabalho:
84
9.4.1.5. Horas de contacto:
30
9.4.1.6. ECTS:
3
9.4.1.7. Observações:
<sem resposta>
9.4.1.7. Observations:
<no answer>
9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Ana Margarida Nogueira Leitão Lima Grilo - 30 H
9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
<sem resposta>
9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
No final da unidade curricular o estudante deverá ser capaz de:
A. Projetar ações de intervenção na comunidade de acordo com diferentes contextos e destinatários
B. Implementar ações de intervenção na comunidade de acordo com diferentes contextos e destinatários
C. Discutir o impacto da intervenção comunitária em terapia da fala
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
At the end the curricular unit the student should be able to:
A. Design intervention actions in the community according to different contexts and clients
B. Implement intervention actions in the community according to different contexts and clients
C. Discuss the impact of community intervention in speech therapy

9.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Seleção, organização e uso de instrumentos, protocolos e equipamentos, de acordo com a ação comunitária a
implementar;
2. Registo e armazenamento dos dados recolhidos na acção comunitária desenvolvida;
3. Desenvolvimento de ações de informação e de prevenção para diferentes grupos profissionais e/ou cuidadores;
4. Análise, interpretação e síntese dos resultados da ação comunitária.
9.4.5. Syllabus:
1. Selection, organization and use of instruments, protocols and equipment, according to the implemented community
action;
2. Registration and storage of data collected during the community action;
3. Development of information and prevention actions for different professional groups and / or caregivers;
4. Analysis, interpretation and synthesis of the community action results.
9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Objetivo A: 1 e 2
Objetivo B: 2 e 3
Objetivo C: 4
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=45ac293a-6886-1b3e-3ebc-5ff6e777e23c&formId=c9bc1667-1b00-d2cc-68…

117/135

04/03/2021

ACEF/2021/0420402 — Guião para a auto-avaliação

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Objective A: 1 and 2
Objective B: 2 and 3
Objective C: 4
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Ensino em sala de aula que adoptará formas múltiplas de implementação, de acordo com as características,
participantes e contextos de cada ação comunitária para a concepção e/ou planificação das mesmas.
Ensino fora da ESSA, realizado em diferentes contextos, com recurso a metodologias práticas, para implementação
das ações comunitárias estruturadas.
Avaliação periódica:
Trabalho escrito individual – 100%
Exame final:
Trabalho escrito com discussão oral -100%
Para a obtenção de aprovação, o aluno deverá ter classificação ≥ a 10,00/20 valores
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures will adopt multiple forms of implementation, according to the characteristics, participants and contexts of
each community action for their formulation and/or planning.
Activities outside ESSA will be carried out in different contexts, using practical methodologies for the implementation
of structured community actions.
Periodical assessment:
Written essay – 100%
Final exam:
Written work with oral discussion - 100%
To achieve approval, the student must have at least 10,00/20 points
9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Nas aulas teórico-práticas a realizar em contexto de sala de aula será implementada metodologia colaborativa no
sentido de garantir a concepção e/ou planificação das ações comunitárias a desenvolver.
No trabalho de campo, os estudantes realizam ações comunitárias em diferentes contextos, com diferentes
destinatários em grupo.
9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
In the theoretical-practical classes a collaborative methodology will be implemented in order to ensure the formulation
and/or planning of the community actions.
In fieldwork, students will carry out community actions in different contexts, with different group targets.
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
TF 221 Fratalli, C.M. (1998). Measuring outcomes in speech- language pathology. Nova Iorque: Thieme.
IN 67 McEwen, I. (2001). Writing case reports: A how-to manual for clinicians (2ed). American Physical Therapy
Association.
IN 96 Quinn, L. & Gordon, J. (2010). Documentation for rehabilitation – a guide to clinical decision making (2ed).
Missouri: Elsevier.

Anexo II - Terapia da fala na perturbação da fluência II
9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Terapia da fala na perturbação da fluência II
9.4.1.1. Title of curricular unit:
Speech and Language Therapy in Fluency Disorders II
9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
TF/SLT
9.4.1.3. Duração:
Semestral/ 1 Semester
9.4.1.4. Horas de trabalho:
84
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9.4.1.5. Horas de contacto:
30
9.4.1.6. ECTS:
3
9.4.1.7. Observações:
<sem resposta>
9.4.1.7. Observations:
<no answer>
9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Mónica Soares Rocha - 6 H
9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
Jaqueline Raquel dos Santos Carmona - 24 H
9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
No final da unidade curricular o estudante deverá ser capaz de:
A. Aprimorar conhecimentos sobre a etiologia da perturbação da fluência – gaguez neurogénica, sua incidência e
prevalência
B. Classificar as caraterísticas da perturbação da fluência - gaguez neurogénica
C. Examinar as diferentes formas de avaliação
D. Analisar corpora linguísticos de pessoas com disfluência neurogénica
E. Integrar os dados da avaliação com raciocínio clínico
F. Integrar os métodos e as técnicas de intervenção em perturbações da fluência
G. Propor objetivos gerais e específicos de intervenção em perturbações da fluência
H. Sintetizar estratégias verbais e não verbais para estabelecer, quer aliança terapêutica, quer limites com os clientes
I. Examinar a eficiência e eficácia da intervenção terapêutica
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
At the end the student should be able to:
A. Improve knowledge about the etiology of fluency disorder - neurogenic stuttering, its incidence and prevalence
B. Classify the characteristics of fluency disorder - neurogenic stuttering
C. Examine the different forms of evaluation
D. Analyse linguistic corpora of people with neurogenic disfluency
E. Integrate evaluation data with clinical reasoning
F. Integrate methods and techniques for intervention in fluency disorders
G. Propose general and specific objectives for intervention in fluency disorders
H. Synthetize verbal and non-verbal strategies to establish either therapeutic alliance or limits with clients
I. Examine the efficiency and effectiveness of therapeutic intervention
9.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Gaguez neurogénica
a. Incidência e prevalência
2. Características de gaguez neurogénica
a. Comportamentos primários
b. Comportamentos secundários
c. Comportamentos acessórios
d. Comportamentos de fuga
3. Avaliação
a. Formal
b. Informal
4. Análise de corpora linguísticos
5. Intervenção
a. Métodos e técnicas
b. Modelo de mudança
6. Plano de intervenção
a. Objetivos gerais
b. Objetivos específicos
c. Analise de eficácia
7. Aliança terapêutica
9.4.5. Syllabus:
1. Neurogenic stuttering
a. Incidence and prevalence
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2. Characteristics of neurogenic stuttering
a. Primary behaviors
b. Secondary behaviours
c. Accessory Behaviours
d. Escape behaviours
3. Evaluation
a. Formal
b. Informal
4. Analysis of linguistic corpora
5. Intervention
a. Methods and techniques
b. Model of change
6. Plan of action
a. General objectives
b. Specific objectives
c. Effectiveness analysis
7. Therapeutic alliance
9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Objetivo A: 1
Objetivo B: 2
Objetivo C: 3
Objetivo D: 4
Objetivo E: 4
Objetivo F: 4 e 5
Objetivo G: 6
Objetivo H: 7
Objetivo I: 6
9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Objetive A: 1
Objetive B: 2
Objetive C: 3
Objetive D: 4
Objetive E: 4
Objetive F: 4 e 5
Objetive G: 6
Objective H: 7
Objective I: 6
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologia expositiva, colaborativa, demonstrativa e activa. Visionamento e análise de vídeos e de artigos científicos,
demonstração e utilização de materiais, estudos de caso.
(ex.: recurso a modelos anatómicos; visionamento de vídeos; análise de ficheiros áudio; role-play; trabalhos de grupo;
apresentação de casos práticos (norma e desvio)
Avaliação da UC:
- Estudo de caso em grupo – 45%
- teste escrito – 55%
Exame final:
Prova escrita (100%)
Para a obtenção de aprovação, o aluno deverá ter classificação ≥ a 10,00/20 valores
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Expositive, collaborative, demonstrative and active. Screening and analysis of videos and scientific articles,
demonstration and use of materials, case studies.
(eg: use of anatomical models; viewing of videos; analysis of audio files; role-play; group work; presentation of
practical cases (norm and deviation)
Periodical assessment:
- Group case study - 45%
- written test - 55%
Tests: multiple choice; development questions;
Final exam:
Written exam (100%)
To achieve approval, the student must have at least 10,00/20 points
9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Os conteúdos teóricos da unidade curricular são apresentados através de aulas expositivas e práticas, em que se
privilegiam os conceitos designados pela literatura mais atual.
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Os conteúdos clínicos são abordados numa aula dinâmica que privilegia a análise e interpretação de casos
visionados, uso de instrumentos de avaliação. Planear de intervenção e análise da sua eficácia.
9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The theoretical contents of the course are presented through expository and practical classes, in which the concepts
designated by the most current literature are privileged.
The clinical contents are approached in a dynamic class that favours the analysis and interpretation of the cases seen,
using evaluation instruments. Intervention planning and analysis of its effectiveness.
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
TF 51 Bloodstein, O. (1995). A Handbook of Stuttering. London: Chapman and Hall Pub.
TF 817 Conture, E. & Curlee, R. (2007). Stuttering and Related Disorders of Fluency. Thieme Medical Publishers.
TF 355 Packman, A., & Attanasio, J. S. (2017). Theoretical issues in stuttering. Taylor & Francis.

Anexo II - Terapia da fala no multilinguismo
9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Terapia da fala no multilinguismo
9.4.1.1. Title of curricular unit:
Speech and Language Therapy in Multilingualism
9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
TF/SLT
9.4.1.3. Duração:
Semestral / 1 Semester
9.4.1.4. Horas de trabalho:
84
9.4.1.5. Horas de contacto:
30
9.4.1.6. ECTS:
3
9.4.1.7. Observações:
<sem resposta>
9.4.1.7. Observations:
<no answer>
9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Dulce Henriques Tavares - 1 H
9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
Jaqueline Raquel dos Santos Carmona - 29 H
9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
No final da unidade curricular o estudante deverá ser capaz de:
A. Diferenciar situações de alto risco, de estádio inicial, por meio de rastreio
B. Analisar informações qualitativas e quantitativas da avaliação – considerando diferenças culturais
C. Analisar parâmetros para estabelecer o diagnóstico diferencial
D. Criar um plano de intervenção, adaptado às necessidades e valores do cliente e sistema
E. Criar ações de consciencialização pública para o multilinguismo ao longo do ciclo de vida
F. Advogar acerca dos direitos da pessoa multilingue
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
At the end the curricular unit the student should be able to:
A. Differentiate high-risk, early-stage situations by screening
B. Analyse qualitative and quantitative information from the evaluation - considering cultural differences
C. Analyse parameters to establish differential diagnosis
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=45ac293a-6886-1b3e-3ebc-5ff6e777e23c&formId=c9bc1667-1b00-d2cc-68…

121/135

04/03/2021

ACEF/2021/0420402 — Guião para a auto-avaliação

D. Create an intervention plan, adapted to the needs and values of the client and system
E. Create public awareness actions for multilingualism throughout the life-cycle
F. Advocate on the rights of the multilingual person
9.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Multilinguismo
a. Definição
b. Mitos
2. Multilinguismo – alteração ou perturbação da linguagem
a. Factores de risco
b. Rastreio
3. Multiculturalismo
4. Avaliação
a. Qualitativa
b. Quantitativa
c. Diagnóstico diferencial
5. Plano de intervenção
a. Características específicas de multilinguismo
b. Factores culturais – e cooperação familiar
6. Direitos da Pessoa Multilingue
9.4.5. Syllabus:
1. Multilingualism
a. Definition
b. Myths
2. Multilingualism - change or disruption of language
a. Risk factors
b. Screening
3. Multiculturalism
4. Evaluation
a. Qualitative
b. Quantitative
c. Differential diagnosis
5. Intervention plan
a. Specific features of multilingualism
b. Cultural factors - and family cooperation
6. Rights of the Multilingual Person
9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Objetivo A: 1, 2 e 3
Objetivo B: 4
Objetivo C: 4
Objetivo D: 5
Objetivo E: 1,2, 3 e 6
Objetivo F: 6
9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Objetive A: 1, 2 and 3
Objetive B: 4
Objetive C: 4
Objetive D: 5
Objetive E: 1, 2, 3 and 6
Objetive F: 6
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologia expositiva, colaborativa, demonstrativa e ativa. Visionamento e análise de vídeos e de artigos científicos,
demonstração e utilização de materiais, estudos de caso.
Avaliação periódica:
Trabalho escrito individual – 100%
Exame final:
Prova escrita - 100%
Para a obtenção de aprovação, o aluno deverá ter classificação ≥ a 10,00/20 valores
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Expositive, collaborative, demonstrative and active. Screening and analysis of videos and scientific articles,
demonstration and use of materials, case studies.
Periodical assessment:
Written essay – 100%
Final exam:
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Written exam - 100%
To achieve approval, the student must have at least 10,00/20 points
9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Os conteúdos teóricos da unidade curricular são apresentados através de aulas expositivas e também práticas que
privilegiam os conceitos designados pela literatura mais atual.
Os conteúdos clínicos são abordados numa aula dinâmica que privilegia a análise e interpretação de casos
visionados, uso de instrumentos de avaliação e como colocar em prática ações de sensibilização na comunidade.
9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The theoretical contents of the course unit are presented through expository lessons and also practices that privilege
the concepts designated by the most current literature.
The clinical contents are approached in a dynamic class that privileges the analysis and interpretation of cases seen,
the use of evaluation tools and how to put into practice awareness actions in the community.
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
LI 145 Hall, C.J. (2005). An introduction to language and linguistics: breaking the language speel. Open Linguistics
Series.
LI 123 Meyerhoff, M. (2006). Introducing sociolinguistics. London: Routledge.

Anexo II - Estágio em terapia da fala IV
9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Estágio em terapia da fala IV
9.4.1.1. Title of curricular unit:
Clinical Practice in Speech and Language Therapy IV
9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
TF/SLT
9.4.1.3. Duração:
Semestral /1 Semester
9.4.1.4. Horas de trabalho:
840
9.4.1.5. Horas de contacto:
535
9.4.1.6. ECTS:
30
9.4.1.7. Observações:
490 horas de contacto são realizadas em instituições de saúde e educação, com supervisão de educador clínico.
9.4.1.7. Observations:
490 contact hours are spent in health and educational institutions, with clinical educator supervision.
9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Inês Tello Rato Malheiras Rodrigues - 20 H
9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
Luísa Fernanda Marques Soares Taveira - 25 H
9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
No final da unidade curricular o estudante deverá ser capaz de:
A. Avaliar perturbações da comunicação e da deglutição
B. Integrar as informações que lhe são facultadas
C. Enquadrar informações adequadas ao contexto
D. Diagnosticar utentes com perturbações da comunicação e da deglutição
E. Formular informações para a prevenção do agravamento dos casos acompanhados
F. Aperfeiçoar competências de prática clínica
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G. Criar relatórios para diferentes intervenientes
H. Formular planos de intervenção
I. Fortalecer a resolução de problemas do processo terapêutico
J. Priorizar a integridade durante todo o processo
K. Monitorizar as competências de análise, reflexão e crítica do seu desempenho prático e dos pares
L. Construir de forma eficaz e colaborativa relações terapêuticas
M. Tomar posição sobre o desenvolvimento ético e profissional
N. Fortalecer a regulação emocional
O. Fortalecer a autonomia na tomada de decisão
P. Advogar os direitos dos utentes e das famílias
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
At the end of the curricular unit the student should be able to:
A. Assess communication and swallowing disorders
B. Integrate the provided information
C. Frame information within the context
D. Diagnose clients with communication and swallowing disorders
E. Formulate information to prevent worsening of clinical cases
F. Improve skills in clinical practice for different settings
G. Create reports for different stakeholders
H. Formulate intervention plans unaided
I. Strengthen the resolution of problems in the therapeutic process
J. Prioritize integrity throughout the therapeutic process
K. Monitor skills of analysis and discussion
L. Effectively and collaboratively build therapeutic relationships
M. Take a stand for continued ethical and professional development
N. Strengthen emotional regulation
O. Strengthen decision-making autonomy
P. Advocate the rights of clients and families

9.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Implementação de prática clínica em vários contextos de intervenção: Direta (recolha de dados, avaliação,
diagnóstico, prognóstico, planeamento, aplicação e análise de eficácia) e indireta (interação com cuidadores, interação
e desenvolvimento de atividades com outros profissionais, elaboração de documentos);
2. Apresentação, análise, reflexão e crítica das vivências de prática clínica, antes, durante e após o estágio.
9.4.5. Syllabus:
1. Improvement of clinical practice in different clinical settings: direct (collect data, assessment, diagnosis, prognosis,
planning, efficiency and effectiveness of the therapeutic intervention) and indirect (caregivers and other professional
interaction, drafting documents);
2. Presentation, activity analysis and thorough discussions before, during and after clinical practice.
9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Objetivo A: 1
Objetivo B: 1 e 2
Objetivo C: 1 e 2
Objetivo D: 1 e 2
Objetivo E: 1 e 2
Objetivo F: 1
Objetivo G: 1 e 2
Objetivo H: 1 e 2
Objetivo I: 1 e 2
Objetivo J:1
Objetivo K: 2
Objetivo L:1
Objetivo M: 1 e 2
Objetivo N: 2
Objetivo O:2
Objetivo P: 1 e 2
9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Objective A: 1
Objective B: 1 and 2
Objective C: 2 and 3
Objective D: 1 and 2
Objective E: 1 and 2
Objective F: 1
Objective G: 1 and 2
Objective H: 1 and 2
Objective I: 1 and 2
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Objective J:1
Objective K: 2
Objective L:1
Objective M:1 and 2
Objective N:2
Objective O: 2
Objective P: 1 and 2
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Estágio (E) – decorrem no local de Estágio, durante 10 semanas (35 horas por semana), para desenvolvimento de
atividades de prática clínica com a supervisão do respetivo educador clínico.
Aulas (OT) – decorrem na ESSA, com todo o grupo ou em subgrupos de alunos com suporte de materiais audiovisuais
e estudos de caso e visam desenvolver a análise, reflexão e crítica ao desempenho do próprio e dos pares.
Avaliação Periódica - A classificação final resultará da média aritmética da avaliação das aulas E (a) e das OT (b) Consultar regulamento próprio da UC.
a) A avaliação das aulas E integra duas componentes autónomas e eliminatórias. É efetuada com ficha própria, é da
responsabilidade do educador clínico - 70%;
b) A avaliação das OT (participação nas OT e elaboração de relatório escrito) é eliminatória - 30%.
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Internship (E) - during 14 weeks (35 hours per week), under supervision. Aimed the development of direct and indirect
clinical intervention within different clinical settings.
Tutorial Guidance (TG) – sessions in ESSA with all students or with small groups, to promote analysis and in-depth
discussions about clinical practice.
Periodical assessment (the final score is the arithmetical mean of the theoretical-practical lectures (a), clinical practice
(b) and tutorials (c):
a) The E score has two independent and eliminatory components. It is calculated by the clinical supervisor in a specific
scale - 70%
b) The TG score (tutorial performance and written report) it is eliminatory - 30%
9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Nas atividades (E) desenvolvidas, com supervisão do educador clínico, o estudante efectua prática clínica de
intervenção direta e indireta, em diferentes contextos de intervenção do terapeuta da fala.
Nas orientações tutoriais (OT), com o grupo total de alunos, é utilizada metodologia expositiva para apresentação da
organização e dos conteúdos da unidade curricular, com suporte de material audiovisual e estudos de caso (durante
10 horas); em pequenos grupos de trabalho, é utilizada metodologia reflexiva onde o estudante apresenta, analisa,
discute e apresenta soluções relativas ao seu desempenho terapêutico e ao dos pares, durante 40 horas.
9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The clinical activities (E) are performed under supervision. Aimed the development of direct and indirect clinical
intervention within different clinical settings.
Tutorial guidance (OG) is developed with the entire group of students. Exposition and demonstration methodologies
are used in order to present the syllabus contents with case studies and audiovisual support (during 10 hours). Small
group activities aimed in-depth discussions about personal and peers' clinical practice (40 hours).
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
TF 632 - Hambrecht, G. & Rice, T. (2011). Clinical observation: a guide for students in speech, language, and hearing.
Sudbury: Jones & Bartlett Learning.
TF 207 Haynes, W. O. & Pindzola, R. H. (2008). Diagnosis and evaluation in speech pathology. (7ª edição). Boston:
Pearson.
PP 10 Kamhi, A. G. (2006). Combining research and reason to make treatment decisions. Language, Speech, and
Hearing Services in Schools, 37, 255-256.
TF 612 Landis, K. et al. (2004). The speech-language pathology treatment planner. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
IN 91 Law, M. & MacDarmid, J. (2008). Evidence - Based Rehabilitation. USA: Slack Incorporated.
B-on Schlosser, R. (2004). Goal attainment scaling as a clinical measurement technique in communication disorders: a
critical review. Journal of Communication Disorders, 37, 217–239.

Anexo II - Psicolinguística
9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Psicolinguística
9.4.1.1. Title of curricular unit:
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Psycholinguistics
9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
CL/LS
9.4.1.3. Duração:
Semestral /1 Semester
9.4.1.4. Horas de trabalho:
84
9.4.1.5. Horas de contacto:
36
9.4.1.6. ECTS:
3
9.4.1.7. Observações:
<sem resposta>
9.4.1.7. Observations:
<no answer>
9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Isabel Maria da Silva Franco Desmet - 36 H
9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
<sem resposta>
9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
No final da unidade curricular o estudante deverá ser capaz de:
A. Dominar os objetivos da investigação em psicolinguística
B. Identificar, descrever e aplicar as suas teorias e metodologias específicas
C. Descrever o funcionamento da linguagem e sua relação com outros domínios da cognição
humana (atenção, memória, raciocínio)
D. Distinguir os mecanismos e representações que subjazem à linguagem, nos vários domínios da
gramática (fonologia, morfologia, sintaxe e semântica), nas vertentes da compreensão e da
produção, bem como nas vertentes oral e escrita
E. Colocar as perguntas adequadas aos problemas e dar respostas a esses mesmos problemas, projetando-os na sua
futura prática terapêutica
F. Diferenciar processos de aquisição linguística e da aprendizagem de uma segunda língua
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
At the end of the course unit the student should be able to:
A. Mastering the objectives of research in psycholinguistics
B. Identify, describe and apply its specific theories and methodologies
C. Describe the functioning of language and its relationship with other domains of human cognition (attention,
memory, reasoning)
D. Distinguish the mechanisms and representations that underlie language, in the various domains of grammar
(phonology, morphology, syntax and semantics), in the areas of comprehension and
production, as well as oral and written aspects
E. Ask the appropriate questions to the problems and give answers to those same problems, projecting them in his
future therapeutic practice
F. Differentiate between language acquisition and second language learning process
9.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Relação linguagem e cognição; Autonomia Vs não autonomia da faculdade de linguagem; Modularidade Vs
interatividade; Gramática e léxico mental.
2. Léxico mental: Representações mentais; Entradas lexicais; Informação fonológica, morfológica, sintática e
semântica; Palavras memorizadas vs geradas por regras; Armazenamento e organização do léxico mental; Relações
intrínsecas e associativas do léxico; Estrutura modular; Morfemas gramaticais e lexicais; Redes semânticas; Acesso e
reconhecimento lexical; Modelos seriais e paralelos; Efeito de frequência e contexto; Investigação experimental
3. Produção: Procura e seleção da palavra; Hesitações e pausas; Lapsos e organização da produção; Planeamento do
discurso e unidades; Produção de enunciados: modelos de Garrett (1975, 1982) e Levelt (1989)
4. Compreensão: Unidades mínimas de processamento; Processamento sintático; Estratégias heurísticas; Interação
das componentes sintática, semântica e pragmática na compreensão
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9.4.5. Syllabus:
1. Relation language and cognition; Autonomy Vs non-autonomy of the language faculty; Modularity Vs interactivity;
Grammar and mental lexicon.
2. Mental lexicon: Mental representations; Lexical input; Phonological, morphological, syntactic and semantic
information; Memorized vs. rule-generated words; Storage and organization of the mental lexicon; Intrinsic and
associative relations of the lexicon; Modular structure; Grammatical and lexical morphemes; Semantic networks;
Lexical access and recognition; Serial and parallel models; Effect of frequency and context; Experimental research
3. Production: Word search and selection; Hesitations and pauses; Lapses and production organization; discourse
planning and units; Production of utterances: Garrett's models (1975, 1982) and Levelt's (1989)
4. Understanding: Minimal processing units; Syntactic processing; Heuristic strategies; Interaction of syntactic,
semantic and pragmatic components in comprehension
9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Objetivo A: 1 e 2
Objetivo B: 2
Objetivo C: 2
Objetivo D: 2, 3 e 4
Objetivo E: 2, 3 e 4
Objetivo F: 2, 3 e 4
9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Objetive A: 1 and 2
Objetive B: 2
Objetive C: 2
Objetive D: 2, 3 and 4
Objetive E: 2, 3 and 4
Objetive F: 2, 3 and 4
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologia expositiva, colaborativa, demonstrativa e activa. Visionamento e análise de vídeos; Análise de dados;
análise de artigos científicos; Estudos de caso.
Avaliação periódica:
1 teste escrito (100%)
Exame final:
Teste escrito (100%)
Para a obtenção de aprovação, o aluno deverá ter classificação ≥ a 10,00/20 valores
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Expositive, collaborative, demonstrative and active. Screening and analysis of videos; Data analysis; analysis of
scientific articles; case studies.
Periodical assessment:
1 written test (100%)
Final exam:
Written test (100%)
To achieve approval, the student must have at least 10,00/20 poin
9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Os conteúdos teóricos da unidade curricular são apresentados através de aulas expositivas e privilegiam os conceitos
designados pela literatura mais atual.
Os conteúdos teórico-práticos são abordados numa aula dinâmica que privilegia a análise e interpretação de estudos
de caso, uso de instrumentos de avaliação, bem como análise de artigos de investigação.
9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The theoretical contents of the syllabus are presented through lectures and favour the concepts designated by most
current literature.
The practical contents are covered in a class dynamic that focuses on analysis and interpretation of case studies, use
of assessment tools, as well as analysis of research papers.
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
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PPL 23 Gleason, J. B. & Ratner, N. B. (1998). Psycholinguistics. Forth Worth: Harcourt Brace Colege Publishers.
PPL 110 Field, J. (2004). Psycholinguistics: The key concepts. London: Routledge
LI 9 Fromkin, V. & Rodman, R. & Hyams, Nina (2007). An Introduction to Language. Australia: Thomson Wadsworth.
TF 423 Levelt, W. (1989). Speaking: From Intention to Articulation. Cambridge: Cambridge University Press.

Anexo II - Fonética, fonologia e variação linguística
9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Fonética, fonologia e variação linguística
9.4.1.1. Title of curricular unit:
Phonetics, Phonology and Linguistic Variation
9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
CL/LS
9.4.1.3. Duração:
Semestral /1 Semester
9.4.1.4. Horas de trabalho:
112
9.4.1.5. Horas de contacto:
52
9.4.1.6. ECTS:
4
9.4.1.7. Observações:
<sem resposta>
9.4.1.7. Observations:
<no answer>
9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Isabel Maria da Silva Franco Desmet - 40 H
9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
Jaqueline Raquel dos Santos Carmona - 12 H
9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
No final da unidade curricular o estudante deverá ser capaz de:
A. Definir conceitos de variação linguística
B. Descrever fala enquanto realização do Português Europeu (PE)
C. Diferenciar fonética de fonologia
D. Definir acomodação fonética
E. Diferenciar os alfabetos de transcrição fonética
F. Aplicar transcrição fonética
G. Interpretar análise fonética segmental e prosódica
H. Descrever as unidades fonológicas: sílaba, ataque, rima e coda
I. Diferenciar padrões de distribuição dos segmentos do PE
J. Reconhecer o inventário segmental e a classificação dos segmentos fonológicos com base em traços distintivos do
PE
K. Distinguir os processos fonológicos que descrevem a evolução do PE
L. Distinguir aspetos da variação linguística determinada por diferentes contextos de uso e/ou tipos de variáveis
sociais
M. Discutir a diversidade dialetal e geográfica e perfis sociolinguísticos dos falantes de PE
N. Integrar como a variação linguística se reflete nos diferentes contextos de uso
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
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At the end the student should be able to:
A. Define concepts of linguistic variation
B. Describe speech as an achievement of European Portuguese (EP)
C. Differentiate phonetics from phonology
D. Define phonetic accommodation
E. Differentiate between phonetic transcription alphabets
F. Apply phonetic transcription
G. Interpret segmental and prosodic phonetic analysis
H. Describe the phonological units: syllable, attack, rhyme and coda
I. Differentiate distribution patterns of the EP segments
J. Recognise the segmental inventory and classification of phonological segments based on distintive features of EP
K. Distinguish phonological processes that describe the evolution of EP
L. Distinguish aspects of linguistic variation determined by different contexts of use and/or types of social variables
M. Discusse the dialectal and geographical diversity and speakers profiles of EP
N. Integrate how linguistic variation is reflected in different contexts of use
9.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Estrutura sonora da linguagem humana: Fonética; Fala; Transcrição fonética; Alfabetos fonéticos: Alfabeto Fonético
Internacional e Speech Assessment Methods Phonetic Alphabet
2. Fonética articulatória: Aparelho fonador e mecanismos da produção dos sons da fala (SF); Descrição e classificação
dos SF
3. Fonética acústica: Análise; Descrição e classificação dos SF
4. Fonética percetiva: Intensidade, duração e altura; Limites da perceção humana
5. Fonologia estruturalista; Generativista; Pós Sound patterns of English (SPE)
6. O sistema de sons: Organização em unidades fonológicas (UF); Distribuição das UF; Processos fonológicos
7. Representações fonológicas: Modelos SPE e pós-SPE; Nível segmental (Teoria autossegmental e geometria de
traços); Níveis suprassegmentais
8. Mudança e Variação linguística: Teoria; Proposta de Labov; Tipos de variação e fatores sociais; Significado social
das variantes; Diversidade dialetal; Falantes e perfis sociolinguísticos; Norma, desvio, atitudes sociais
9.4.5. Syllabus:
1. Sound and structure of human language: Phonetics; Speech; Phonetic transcription; Phonetic Alphabets: IPA and
SAMPA
2. Articulatory Phonetics: Phonation apparatus and mechanisms of speech sound production; Description and
classification of Speech Sounds
3. Acoustic phonetics: Analysis; Description and classification of SF
4. Perceptive phonetics: Intensity, duration and pitch; limits of human perception
5. Structuralist Phonology; Generativist; Post Sound patterns of English (SPE)
6. The sound system: Organization in phonological units (FU); Distribution of FU; Phonological processes
7. Phonological representations: SPE and post-SPE models; Segmental level - autosegmental theory and geometry of
features; Suprasegmental levels
8. Linguistic Change and Variation: Theory; Labov's proposal; Types of variation and social factors; Social significance
of variants; Dialectal diversity; Speakers and sociolinguistic profiles; Norm, deviation, social attitudes
9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Objetivo A: 8
Objetivo B: 2
Objetivo C: 2, 3, 4, 5, 6 e 7
Objetivo D: 2, 3 e 4
Objetivo E: 1
Objetivo F: 1, 2, 3, e 4
Objetivo G: 1, 2, 3 e 4
Objetivo H: 5, 6 e 7
Objetivo I: 6
Objetivo J: 7
Objetivo K: 6
Objetivo L: 8
Objetivo M: 8
Objetivo N: 8
9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Objective A: 8
Objective B: 2
Objective C: 2, 3, 4, 5, 6, and 7
Objective D: 2, 3, and 4
Objective E: 1
Objective F: 1, 2, 3, and 4
Objective G: 1, 2, 3, and 4
Objective H: 5, 6, and 7
Objective I: 6
Objective J: 7
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=45ac293a-6886-1b3e-3ebc-5ff6e777e23c&formId=c9bc1667-1b00-d2cc-68…

129/135

04/03/2021

ACEF/2021/0420402 — Guião para a auto-avaliação

Objective K: 6
Objective L: 8
Objective M: 8
Objective N: 8
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologia expositiva, colaborativa, demonstrativa e activa. Visionamento e análise de vídeos e de artigos científicos,
demonstração e utilização de materiais, estudos de caso.
Avaliação periódica:
1 teste escrito (60%) e um trabalho escrito individual com apresentação oral (40%)
Exame final:
Teste escrito (100%)
Para a obtenção de aprovação, o aluno deverá ter classificação ≥ a 10,00/20 valores
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Expositive, collaborative, demonstrative and active. Screening and analysis of videos and scientific articles,
demonstration and use of materials, case studies.
Periodical assessment:
1 written test (60%) and an individual written work with oral presentation (40%)
Final exam:
Written test (100%)
To achieve approval, the student must have at least 10,00/20 points
9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Os conteúdos teóricos da unidade curricular são apresentados através de aulas expositivas e privilegiam os conceitos
designados pela literatura mais atual.
Os conteúdos teórico-práticos são abordados numa aula dinâmica que privilegia a análise e interpretação de estudos
de caso, uso de instrumentos de avaliação, bem como análise de artigos de investigação.
9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The theoretical contents of the syllabus are presented through lectures and favour the concepts designated by most
current literature.
The practical contents are covered in a class dynamic that focuses on analysis and interpretation of case studies, use
of assessment tools, as well as analysis of research papers.
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
LI 24 Andrade, E. d’ (1994). Temas de Fonologia. Lisboa: Colibri.
LI 14 Barbosa, J. M. (1994). Introdução ao Estudo da Fonologia e Morfologia do Português. Coimbra: Almedina.
LI 23 Clark, J. & C. Yallop. (1990). An Introduction to Phonetics and Phonology. Oxford: Basil Blackwell.
LI 4 Faria, I.H. et alii. (1996). Introdução à Linguística Geral e Portuguesa. Lisboa: Caminho. (capítulo 3).
LI 125 Ladefoged, P. (2003). Phonetic Data Analysis. Malden, Massachusetts/Oxford: Blackwell.
LI 102 Mateus, M. H. M. et alii (2005). Fonética e Fonologia do Português. Lisboa. Universidade Aberta.

Anexo II - Investigação aplicada em terapia da fala
9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Investigação aplicada em terapia da fala
9.4.1.1. Title of curricular unit:
Applied Research in Speech and Language Therapy
9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
MI/RM
9.4.1.3. Duração:
Anual/Annual
9.4.1.4. Horas de trabalho:
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224
9.4.1.5. Horas de contacto:
80
9.4.1.6. ECTS:
8
9.4.1.7. Observações:
As 40 horas de trabalho de campo destinam-se à recolha de dados e realizam-se com apoio do orientador.
9.4.1.7. Observations:
The 40 hours of field work are used to collect data and are carried out with the support of the advisor.
9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Isabel Cristina Ramos Peixoto Guimarães - 25 H
9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
Cláudia Sofia Góis Ribeiro da Silva - 15 H
9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
No final da unidade curricular o estudante deverá ser capaz de:
A. Examinar as características de investigação qualitativa e quantitativa
B. Analisar criticamente o processo de investigação
C. Formular um projeto ou relatório de investigação
D. Aplicar métodos de análise estatística
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
At the end the student should be able to:
A. Examine the characteristics of qualitative and quantitative research
B. Critical analyses of the research process
C. Design a research project or report
D. Apply statistical analysis
9.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Conduta científica responsável em TF
2. Desenhos de investigação qualitativa e quantitativa
3. Fases e etapas do processo de investigação
4. Formas de difusão dos resultados de investigação
5. Estatística inferencial
9.4.5. Syllabus:
1. Responsible scientific conduct in TF
2. Quantitative and qualitative research designs
3. Phases and stages of the research project
4. Research results diffusion
5. Inferential statistics
9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Objetivo A: 2
Objetivo B: 2 e 3
Objetivo C: 1 ao 5
Objetivo D: 5
9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Objective A: 2
Objective B: 2 and 3
Objective C: 1 to 5
Objective D: 5
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologia expositiva, colaborativa, demonstrativa e activa. Análise de artigos científicos
Avaliação periódica
Trabalho de Monografia – 100%
Para a obtenção de aprovação, o aluno deverá ter classificação ≥ a 10,00/20 valores
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9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Expositive, collaborative, demonstrative and active. Analysis of scientific articles.
Periodical assessment:
Written Monography – 100%
To achieve approval, the student must have at least 10,00/20 points
9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Através da exposição oral e uso de exercícios práticos, pelo professor, o aluno é estimulado a reconhecer, distinguir e
analisar os fundamentos éticos, deontológicos e científicos em terapia da fala.
Nas aulas teórico-práticas o aluno é incentivado, pelo professor a pesquisar, analisar, refletir e a partilhar com os
outros colegas os conhecimentos abordados nesta unidade curricular.
As orientações tutoriais permitem, ao aluno, feedback e orientação ao nível das competências esperadas para a
investigação em terapia da fala.
9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Through the use of oral and practical exercises, the lecturer encourages the student to recognize, distinguish and
analyse the ethical, scientific and ethical foundations in speech therapy.
In the theoretical-practical lectures the student is encouraged, by the lecturer to search, analyse, reflect and share with
other colleagues the knowledge covered in this coursework.
Tutorials allow students’ feedback and guidance about the level of expected research in speech and language therapy.
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
IN 83 - Fortin, M-F (2009). Fundamentos e etapas do processo de investigação. Lisboa: Lusodidacta
ES 90 - Maroco, J. (2003). Análise estatística com Utilização do SPSS. Lisboa: Edições Sílabo.

Anexo II - Terapia da fala na perturbação da deglutição
9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Terapia da fala na perturbação da deglutição
9.4.1.1. Title of curricular unit:
Speech Therapy in Swallowing Disorders
9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
TF/SLT
9.4.1.3. Duração:
Semestral / 1 Semester
9.4.1.4. Horas de trabalho:
112
9.4.1.5. Horas de contacto:
44
9.4.1.6. ECTS:
4
9.4.1.7. Observações:
<sem resposta>
9.4.1.7. Observations:
<no answer>
9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Isabel Cristina Ramos Peixoto Guimarães - 2 H
9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
Ana Rita Simões Cardoso Valente - 21 H
Helena Isabel Vicente dos Santos - 21 H
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9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
No final da unidade curricular o estudante deverá ser capaz de:
A. Identificar o papel da equipa multidisciplinar
B. Relacionar anatomia e neurofisiologia do processo de deglutição
C. Descrever co-morbilidades e consequências associadas às perturbações da deglutição (PD)
D. Distinguir as principais etiologias das perturbações da deglutição no adulto e no idoso
E. Identificar os aspetos relevantes a constar na história clínica das PD
F. Especificar os testes e métodos de avaliação da deglutição utilizados por terapeutas da fala para cada situação
clínica
G. Examinar as avaliações instrumentais e não instrumentais da deglutição
H. Diagnosticar corretamente as PD
I. Criar um plano de intervenção para PD
J. Especificar os métodos, técnicas e exercícios
K. Aplicar formas de estimulação sensorial
L. Integrar as manobras compensatórias da deglutição
M. Examinar eficiência e eficácia da intervenção
N. Executar relatórios terapêuticos
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
At the end the curricular unit the student should be able to:
A. Identify the role of the multidisciplinary team
B. Relate anatomy and neurophysiology of the swallowing process
C. Describe co-morbidities and consequences associated to swallowing disorders (SD)
D. Distinguish the main etiologies of swallowing disorders in adults and elder people
E. Identify the relevant aspects to be included in the clinical history of SD
F. Specify the tests and swallowing evaluation methods used by speech therapists for each clinical situation
G. Examine the instrumental and non instrumental swallowing evaluations
H. Diagnose correctly SDs
I. Create an intervention plan for SDs
J. Specify methods, techniques and exercises
K. Apply forms of sensory stimulation
L. Integrate compensatory manoeuvres of swallowing
M. Examine efficiency and effectiveness of the intervention
N. Carry out therapeutic reports

9.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Gestão multidisciplinar da disfagia: Papel do terapeuta da fala (TF), cuidadores e outros
2. Anatomia e neurofisiologia da deglutição: Cavidade oral, faringe, laringe, esófago; SNC e SNP; Fases da deglutição
3. Deglutição normal e presbifagia: Conceito; Prevalência e características
4. Disfagia orofaríngea: Conceito; Sinais e sintomas; Consequências clínicas
5. Classificação da disfagia: Neurogénica; Mecânica; Iatrogénica, psicogénica, idiopática
6. Avaliação clínica da deglutição: Direta e indireta; Protocolos de avaliação
7. Avaliação instrumental: Videofluoroscopia da deglutição; FEES e FEEST; Electromiografia de superfície
8. Técnicas de reabilitação, compensatórias, outros
9. Traqueostomia: Impacto na deglutição; Avaliação
10. Casos clínicos: Seleção de protocolos; Diagnóstico; Objetivos terapêuticos; Seleção de técnicas de reabilitação e
compensação
11. Alternativas de alimentação: Avaliação da deglutição com SNG; Gastrostomia endoscópica percutânea
12. Questões éticas

9.4.5. Syllabus:
1. Multidisciplinary management of dysphagia: Role of the SLT, caregivers and others
2. Anatomy and neurophysiology of swallowing: Oral cavity, pharynx, larynx, esophagus; CNS and PNS; Stages of
swallowing
3. Normal swallowing and presbyphagia: Concept; Prevalence and characteristics
4. Oropharyngeal dysphagia: Concept; Signs and symptoms; Clinical consequences
5. Dysphagia classification: Neurogenic; Mechanical; Iatrogenic, psychogenic, idiopathic
6. Clinical evaluation of swallowing: Direct and indirect; Evaluation protocols
7. Instrumental evaluation: Videofluoroscopy of swallowing; FEES and FEEST; Surface electromyography
8. Rehabilitation techniques, compensatory, others
9. Tracheostomy: Impact on deglutition; Evaluation
10. Clinical cases: Selection of protocols; Diagnosis; Therapeutic objectives; Selection of rehabilitation and
compensation techniques
11.Feeding alternatives: Evaluation of deglutition with SNG; Percutaneous endoscopic gastrostomy
12. Ethical issues
9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
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Objetivo A: 1
Objetivo B: 2 , 3 , 4
Objetivo C: 4
Objetivo D: 5
Objetivo E: 6
Objetivo F: 6
Objetivo G: 7
Objetivo H: 3, 4, 5
Objetivo I: 8, 9, 10, 11, 12
Objetivo J: 8, 9, 10,11
Objetivo K: 8, 10, 11
Objetivo L: 8, 9, 10,11
Objetivo M: 8, 9, 10, 11, 12
Objectivo N: 10
9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Objetive B: 2 , 3 , 4
Objetive C: 4
Objetive D: 5
Objetive E: 6
Objetive F: 6
Objetive G: 7
Objetive H: 3, 4, 5
Objetive I: 8, 9, 10, 11, 12
Objetive J: 8, 9, 10,11
Objetive K: 8, 10, 11
Objetive L: 8, 9, 10,11
Objetive M: 8, 9, 10, 11, 12
Objective N: 10

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologia expositiva, colaborativa, demonstrativa e activa. Visionamento e análise de vídeos e de artigos científicos,
demonstração e utilização de materiais, estudos de caso.
Atividades propostas:
- Visionamento de vídeos de animação sobre anatomia e fisiologia do SNC, SNP e fisiologia da deglutição;
- Trabalho de grupo - análise de protocolos de avaliação da deglutição
- Dinâmica de role-play
- Análise de registos vídeo
- Discussão da avaliação e intervenção em disfagia com base em gravações
Avaliação periódica:
Teste: escolha múltipla e perguntas de desenvolvimento - 60%
Trabalho escrito: Elaboração de plano de intervenção relativo a caso clinico apresentado durante as aulas -40%
Exame final:
Teste escrito -100%
Para obter aprovação o aluno deve pelo menos 10/20 valores.
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Expositive, collaborative, demonstrative and active methodology. Screening and video analysis and scientific articles,
demonstration and use of clinical materials, case studies.
Proposed activities:
- Analysis of animated videos regarding anatomy and physiology of CNS and PNS, swallowing physiology;
- Working group to analysis evaluation protocols
- Role play
- Screening and discussion of recordings;
- Discussion of dysphagia evaluation and treatment based on recordings
Periodical assessment:
Tests: multiple choice and development questions -60%
Written work: Individual written work to develop a treatment plan to manage dysphagia of one real clinical case – 40%
Final exam:
Written exam - 100%
To achieve approval, the student must have at least 10,00/20 points
9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
As metodologias de ensino estão em concordância com os objectivos da unidade curricular na medida em que:
- A exposição da componente teórica associada à apresentação de casos práticos possibilita uma explicação mais
clara e eficaz dos conteúdos programáticos e uma consolidação dos conhecimentos descritos em todos os objectivos
da unidade curricular;
- A análise e discussão de trabalhos cientificos permite o desenvolvimento do sentido crítico, da análise e da tomada
de decisão, consolindando os conteúdos da disciplina relacionados com o papel do terapeuta da fala, metodologia de
avaliação e intervenção.
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- A apresentação e discussão de casos clínicos reais com suporte em vídeo permite observar sinais e sintomas de
disfagia, fundamentar o diagnóstico de disfagia orofaríngea e elaborar planos de intervenção com base no
levantamento casuística real do ponto de vista clínico, socio-económico e motivacional.
- A realização de trabalho de grupo e dinâmica de role-play permitem a experimentação de metodologias de avaliação
e de técnicas de intervenção.
9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies are consistent with the ogoals of the curricular unit because:
- The expositive method associated with the discussion of case studies allows more accurate and effective teaching of
the syllabus and consolidation of the knowledge described in all objectives of the curricular unit
- The analysis and discussion of scientific papers allows the development of critical sense, the ability of analysis and
decision making, consolidating the learning outcomes related to the SLT´S clinical role, methods of assessment and
treatment of swallowing disorders.
- The implementation of practical activities allows the training of methods of evaluation and intervention of swallowing
disorders.
- The working group activities and role-play dynamics allows the development of evaluation and treatment skills to
manage dysphagia.
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
TF 467 - Chichero, J. & Murdoch, E. (2003). Dysphagia: Foundation theory and practice. Chichester: John Wiley & Sons.
TF 419 - Leonard, R. & Kendall, K. (1997). Dysphagia assessment and treatment planning: a team approach. San Diego:
Singular.
TF 473 - Michael A. Crary , Michael E. & Groher. (2003). Introduction to adult swallowing disorders st. Louis:
Butterworth Heinemann, cop.
TF 478 - Murray, J. Callaway, E. (2004). The dysphagia evaluation: consultation to instrumental exam. Rockville: ASHA
Professional Development, cop. ISBN 0-1-58041-148-7
TF 484 - Rosenbek, J. C., Jones, H. N. & Murdoch. B. (2009). Dysphagia in movement disorders. San Diego: Plural
Publishing, IX, ISBN 978-1-59756-228-7.
TF 302 - Rubin, J., Broniatowski, M. & Kelly, J. (2000). The swallowing Manual. San diego: singular.

9.5. Fichas curriculares de docente
Anexo III - Joana Maria Rodrigues Rato
9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Joana Maria Rodrigues Rato
9.5.2. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo III - Mónica Soares Rocha
9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Mónica Soares Rocha
9.5.2. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo III - Paulo Sérgio Alves Vera-Cruz Pinto
9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Paulo Sérgio Alves Vera-Cruz Pinto
9.5.2. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
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