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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.
PERA/1718/1100841
1.2. Decisão do Conselho de Administração.
Acreditar
1.3. Data da decisão.
2019-02-08

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._RESPOSTA_MestradoTF-ESSA_PERA_1718_1100841_16Jan2018.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?
Sim
3.1.1. Em caso afirmativo, apresentar uma explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
Até à edição em curso (9ª edição-Outubro 2020) não foram realizadas alterações. As mudanças solicitadas só serão
aplicadas após a aprovação da A3ES:
1- A anulação do ramo de especialização, a «Supervisão clínica e gestão de recursos» porque nunca existiram
candidatos;
2- A correção da designação da área científica em português «Terapia da Fala e Linguagem» para «Terapia da Fala».
porque em Portugal a designação oficial é Terapia da Fala.
3- A anulação da área científica de Organização e gestão e da correspondente UC «Administração, qualidade e
segurança em saúde» com 15 horas. Fundamentação: A avaliação da UCs nas 5 edições realizadas foi sempre
negativa e os estudantes referem que a UC: (i) não articula com as restantes UCs; (ii) não é relevante para a
aprendizagem. Apesar das medidas de melhoria implementadas, a partir da 3ª edição, como por exemplo, a adaptação
dos conteúdos e a participação de um novo professor colaborador, a avaliação dos estudantes manteve-se inalterável;
3.1.1. If the answer was yes, present an explanation and justification of those modifications.
No changes have been performed until the 9th edition started in October 2020. The changes proposed will be only
applied after A3ES approval:
1- The annulment of one of the branches «Clinical supervision and management of
resources) because there were never candidates;
2- The correction of the designation used in a scientific area, «Speech and Language
Therapy», to «Speech Therapy» considering that the last one is the official term in Portugal and the term in use is a
literal translation of the English term.
3- annulment of the scientific area of Management. Rationale: Students’
evaluation of this curricular unit was mainly negative and their observations are: (i) it does not articulate with the other
curricular units; (ii) the contents are not relevant for their learning. Despite the implemented, measures, since the 3rd
edition, e.g., contents adaptation and a new collaborating lecturer, the evaluation of the students remained the same.

3.2. O plano de estudos foi alterado desde a submissão do guião na avaliação anterior?
Sim
3.2.1. Em caso afirmativo, apresentar uma explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
Até à edição em curso (9ª edição-Outubro 2020) não foram realizadas alterações. As mudanças solicitadas só serão
aplicadas após a aprovação da A3ES:
1- A correção da designação em português da área científica «Terapia da Fala e Linguagem» para «Terapia da Fala».
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porque em Portugal a designação oficial é Terapia da Fala.
2- Eliminação da UC AQSS «Administração, qualidade e segurança em saúde» do tronco comum no total de 15 horas e
correspondente área científica de Organização e gestão.
Porque não cumpre na sua essência os objetivos e as competências definidas para o mestrado.
Classificação da UC pelos mestrandos sempre inferior às restantes UCs nas 5 cinco edições realizadas. Apesar
das medidas de melhoria implementadas (restruturação dos conteúdos e a participação de um novo Doutor como
colaborador), na 3ª edição e seguintes, a avaliação da UC pelos estudantes manteve-se inferior quando comparada
com as restantes UCs.
Porque num total de 160 mestrandos do Curso: licenciados em TF em diferentes Instituições: ESSA (41,9%);
Cooperativa Egas Moniz (15,6%); Politécnico do Porto (9,2%); Politécnico de Leria e Universidade do Algarve (5,3%);
Universidade Atlântica e Politécnico de Setúbal (4,6%), entre outros referem na avaliação frequentemente: «…não é
relevante para a aprendizagem»; «…não articula com as restantes UCs do mestrado»; «As competências definidas na
UC AQSS são abordadas nas restantes UCs.
Na proposta a apresentar à A3ES a distribuição das 15 horas da UC AQSS será:
a) Na especialização «Motricidade orofacial e deglutição» aumenta-se a carga horária da UC «Deglutição e disfagia»
em 15 horas, modifica-se de tipo de «semestral» para «anual» e mantém-se os objetivos e conteúdos;
b) Na especialização «Necessidades complexas de comunicação» aumenta-se a carga horária
de 3 UCs, designadas: “Prestação de serviços em NCC”, “Avaliação e Intervenção em crianças com NCC” e “Avaliação
e Intervenção em adultos com NCC”, num total de 15 horas, 5 h por UC, aumentando-se também o valor de 1 ECTS
para cada uma delas. As unidades curriculares Tecnologias de Apoio I e II passarão a uma única unidade curricular
denominada Tecnologias de Apoio, com o total de horas de contacto e de ECTS resultante do somatório das unidades
curriculares anteriormente referidas. Não se registam mudanças dos objetivos e conteúdos das mesmas.

3.2.1. If the answer was yes, present an explanation and justification of those modifications.
No changes have been performed until the 9th edition started in October 2020. The changes proposed will be only
applied after A3ES approval:
1- Correction of the portuguese scientific term of «Terapia da Fala e Linguagem» to «Terapia da Fala» because it s the
official name of the profession in Portugal.
2-2- The annulment of the Curricular Unit (CU) "Management quality and safety in health, MQSH" and the
correspondent scientific area of Management and organization.
The proposed elimination of the CU MQSH correspondts to a total of 15 hours and the correspondet scientific area of
Management and organization.
In the 'Oral motor function and swallowing' branch, the workload of the 'Swallowing and dysphagia' CU is increased by
15 hours, the type of 'semiannual' is changed to 'annual' and the objectives and contents are maintained.
In the "Complex communication needs, CCN" branch, the workload of 3 curricular units, known as "Provision of
services in CCN", "Evaluation and Intervention in children with CCN" and "Evaluation and Intervention in adults with
CCN", increases, in a total of 15 hours, 5 h per curricular unit, therefore increasing the value of 1 ECTS for each of
them. The curricular units Technologies of Support I and II will merge a single curricular unit called Support
Technologies, with the total hours of contact and ECTS resulting from the sum of the curricular units above mentioned.
There are no changes in the objectives and content.

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: SIGES; ORACLE; ZOOM; análise de conteúdo MAXDA; Sistema de acelerometria;
kit de antropometria. Destaca-se que muitos destes equipamentos, também se destinam às atividades de investigação.

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: SIGES; ORACLE; ZOOM; MAXDA content
analysis; Accelerometry system; anthropometry kit.
It is noteworthy that many of these equipments are also used for research activities.
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=7826cd19-48ed-f6cb-0398-5ff6e8ed3e9d&formId=10fc6e63-dff1-335b-43e2-60…

2/51

04/03/2021

ACEF/2021/1100841 — Guião para a auto-avaliação

4.2. Registaram-se alterações significativas quanto a parcerias nacionais e internacionais no âmbito do ciclo de estudos
desde o anterior processo de avaliação?
Não
4.2.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
<sem resposta>
4.2.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
<no answer>
4.3. Registaram-se alterações significativas quanto a estruturas de apoio aos processos de ensino e aprendizagem desde
o anterior processo de avaliação?
Não
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 pcs) 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.
<sem resposta>
4.4.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
<no answer>

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
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1.4. Grau.
Mestre
1.5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (PDF, máx. 500kB).
1.5._DiarioRepublica- Mestrado em Terapia da Fala - 30 10 2012.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.
90
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):
3 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):
3 Semesters
1.10. Número máximo de admissões.
30
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.
Podem candidatar-se ao Curso de Mestrado os profissionais que sejam titulares
- do grau de licenciado em Terapia da Fala ou equivalente legal;
- de primeiro ciclo de estudos em Terapia da Fala, obtido num estado aderente ao Processo de Bolonha, desde que
obtenham em Portugal o reconhecimento do grau de licenciado;
- de habilitação para o exercício de Terapia da Fala obtido numa instituição de ensino superior estrangeira, após
processo de reconhecimento do grau de licenciado em Portugal;
- de um currículo escolar, científico ou profissional, que seja reconhecido como atentando capacidade para realização
deste ciclo de estudos pelo Conselho Científico da ESSA.

1.11. Specific entry requirements.
May apply for de MS course professionals who possess:
- a degree in Speech Therapy or legal equivalent;
- 1st cycle of studies in Speech Therapy, obtained a state adhering to the Bologna Processprovided they obtain in
Portugal recognition of a degree;
- authorization to practice Speech Therapy obtained from a foreign institution of Higher Education, after recognition
process of a degree in Portugal;
- an academic, scientific or professional curricula that is recognized as impairing the capacity to carry out this cycle of
studies by the Technical- Scientific Council of ESSA
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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:
Escola Superior de Saúde do Alcoitão
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

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):
Motricidade orofacial e deglutição
Necessidades complexas de comunicação
Supervisão clínica e gestão de recursos

Options/Branches/... (if applicable):
Oral motor function and swalloing
Complex communication needs
Clinical supervision and management of resources

2.2. Estrutura curricular (a repetir para cada um dos percursos alternativos)
2.2. Estrutura Curricular - Motricidade Orofacial e Deglutição
2.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor, ou outra (se aplicável).
Motricidade Orofacial e Deglutição
2.2.1. Branches, options, profiles, major/minor, or other (if applicable)
Oromotor function and swallowing

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 Biomédicas / Biomedical Sciences
Metodologia da Investigação /Research
Methodology
Organização e Gestão / Management
(4 Items)

Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS

ECTS Mínimos Optativos /
Minimum Optional ECTS*

TFL / SLT 71

0

CB / BS

6

0

MI / RM

10

0

OG / M

3
90

0
0

Observações /
Observations
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2.2. Estrutura Curricular - Necessidades complexas de comunicação
2.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor, ou outra (se aplicável).
Necessidades complexas de comunicação
2.2.1. Branches, options, profiles, major/minor, or other (if applicable)
<no answer>

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
Metoologia da investigação/Research
metodology
Organização e Gestão/ Management
(3 Items)

Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS

TFL/SLT

77

MI/RM

10

OG/M

3
90

ECTS Mínimos Optativos /
Minimum Optional ECTS*

Observações /
Observations

0

2.2. Estrutura Curricular - Supervisão clínica e gestão de recursos
2.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor, ou outra (se aplicável).
Supervisão clínica e gestão de recursos
2.2.1. Branches, options, profiles, major/minor, or other (if applicable)
Clinical supervision and management of resources

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
Metodologia da investigação/Research
methodology
Organização e gestão/Management
Ciências sociais e do comportamento/Social
and behabioural sciences
(4 Items)

Sigla /
ECTS Obrigatórios /
Acronym Mandatory ECTS
TFL/SLT

60

MI/RM

10

OG/M

10

ECTS Mínimos Optativos /
Minimum Optional ECTS*

Observações /
Observations

CSC/SBS 10
90

0

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 metodologias de ensino e aprendizagem que nos permitem avaliar os conhecimentos, aptidões e competências das
estão de acordo com as tipologias de aulas de cada UC. São adotadas metodologias de ensino centradas em casos
clínicos, discussão e reflexão crítica por parte dos estudantes. É ainda dada a possibilidade de discutir questões
específicas da prática clínica de cada um dos estudantes. A colaboração de peritos da prática clínica, realça a relação
entre a teoria e a prática, reforçado pela análise de casos reais.
Considerando o estatuto estudante-trabalhador, é disponibilizado um apoio individual aos estudantes e orientações de
estudo autónomo à distância. A existência de cronogramas para cada UC facilita o acompanhamento do
desenvolvimento das mesmas.
Todo o processo de ensino é avaliado pelos estudantes, de forma sistemática, ao final de cada semestre. Estão
programadas reuniões regulares entre as partes envolvidas no programa de Mestrado (e.g., Conselho de Mestrado).
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 teaching and learning methodologies that allow us to assess knowledge, skills and competences are in line with
the types of classes in each CU. Globally, teaching methodologies focused on clinical cases, discussion and critical
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reflection by students are adopted. It is also given the possibility to discuss issues related to student’s clinical
practice. The collaboration of experts from clinical practice, highlights the relationship between theory and practice,
reinforced by the analysis of real cases.
Individual support and autonomous distance study guidelines are made available to students with worker status. The
existence of time schedules for each CU facilitates the monitoring of their development.
The entire teaching process is systematically evaluated by students at the end of each semester. Regular meetings
between all the involved parts in the Master program are scheduled (e.g., Master Council).
2.3.2. Forma de verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao estimado em
ECTS.
A alocação de horas de contacto respeita a norma institucional de cinco horas por cada ECTS para os programas de
mestrado, verificada pelo Conselho de Gestão. O desenho das metodologias de avaliação respeita a carga de trabalho
autónomo para cada ECTS. De forma a evitar sobrecarga de trabalho, é feita uma análise transversal de todo o
programa de mestrado dos momentos e tipologias de avaliação. Esta distribuição é validada pelo Conselho de
Mestrado e sujeita a aprovação do Conselho Pedagógico.
2.3.2. Means of verifying that the required average student workload corresponds to the estimated in ECTS.
The contact hours allocation follows the institutional standard of five hours for each ECTS for master program, verified
by the Management Council. The evaluation methodologies design complies the autonomous workload for each ECTS.
To avoid work overload, a systematic analysis of the entire master program moments and assessment types is
performed.. The workload distribution is validated by the Master Council and subject to approval by the Pedagogical
Council.
2.3.3. Formas de garantia de que a avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objetivos de
aprendizagem.
As estratégias de avaliação são correspondentes à tipologia de objetivos de aprendizagem e metodologias de ensino.
A folha de avaliação de cada componente, demonstra a correspondência entre os critérios de avaliação e os
respetivos objetivos.
As metodologias de avaliação estão explicitas na ficha de unidade curricular e são explicadas aos estudantes na aula
de introdução de cada unidade curricular.
O responsável da unidade curricular faz uma revisão das metodologias de ensino e avaliação em conjunto com os
docentes envolvidos, sejam de carreira ou convidados. De forma a, garantir aplicação dos modelos de avaliação a
ESSA, implementou uma formação a todos os seus colaboradores na docência sobre o desenvolvimento e aplicação
de rubricas de avaliação.
2.3.3. Means of ensuring that the student assessment methodologies are aligned with the intended learning outcomes.
Assessment strategies depend on learning objectives and methodologies typology. The evaluation register sheet for
each component demonstrates the correspondence between the evaluation and the respective objectives.
The evaluation methodologies are explained in the curricular unit form and are explained to students in the
introductory lecture of each course unit.
The head of the course makes a review of teaching and assessment methodologies together with the lecturers
involved, whether career or invited. To guarantee the evaluation models applicability, ESSA implemented training on
the development and application of evaluation items for all lecturers.

2.4. Observações
2.4 Observações.
Dada a situação pandémica foi necessário fazer alguns ajustes na forma de ensino, nomeadamente a adaptação para o
ensino a distância, passando o ensino a ser misto. Para tal, os docentes procederam à adaptação dos métodos de
ensino e aprendizagem, recorrendo a momentos síncronos e assíncronos através das plataformas Moodle, Teams e
Zoom. Os métodos de avaliação também foram adaptados a esta nova realidade.
2.4 Observations.
Given the pandemic situation some adjustments in the methods of teaching, namely the adaptation to distance
learning, adopting a blended teaching method were implemented. Thus, lecturers proceeded to adapt the teaching and
learning methods, using synchronous and asynchronous moments through the Moodle, Teams and Zoom platforms.
The evaluation methods were also adapted to this new reality.

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.
Isabel Cristina Ramos Peixoto Guimarães, Terapeuta da Fala, Doutoramento em Fonética Experimental, regime integral
com dedicação plena
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3.3 Equipa docente do ciclo de estudos (preenchimento automático)
3.3. Equipa docente do ciclo de estudos / Study programme’s teaching staff
Categoria /
Nome / Name
Category

Grau /
Degree

Isabel Cristina Professor
Ramos Peixoto Coordenador ou
Guimarães
equivalente

Doutor

Ana Margarida
Professor Adjunto
Nogueira
Mestre
ou equivalente
Leitão Grilo
Maria Dulce
Henriques
Tavares
Inês Tello Rato
Milheiras
Rodrigues
Adriano
Rockland
Siqueira
Gomes
Ana Isabel
Branco
Marques
Ana Rita
Simões
Cardoso
Valente

Professor Adjunto
Mestre
ou equivalente
Professor Adjunto
Doutor
ou equivalente
Equiparado a
Assistente ou
equivalente

Especialista
Área científica / Scientific Area
/ Specialist
CTC da
Instituição
proponente
Título de
especialista
(DL
206/2009)
Título de
especialista
(DL
206/2009)
CTC da
Instituição
proponente

CTC da
Licenciado Instituição
proponente

Regime de
tempo /
Informação/
Employment Information
link

Fonética Experimental

100

Ficha
submetida

Ciências da Fala

100

Ficha
submetida

Psicologia do desenvolvimento e educação – área
de multideficiência

100

Ficha
submetida

Neurociências Cognitivas

100

Ficha
submetida

Licenciatura em Fonoaudiologia (Reconhecimento
de Grau Académico de Licenciatura pela
Universidade do Algarve do Diploma de
Fonaudiologia-Brasil

6.1

Ficha
submetida

Equiparado a
Professor Adjunto Mestre
ou equivalente

CTC da
Instituição
proponente

Patologias da Linguagem

4.7

Ficha
submetida

Equiparado a
Professor Adjunto Mestre
ou equivalente

CTC da
Instituição
proponente

Neurociências/Neurosciences

2.2

Ficha
submetida

Doutor

CTC da
Instituição
proponente

Geografia Humana/ Human geography

4.2

Ficha
submetida

Mestre

CTC da
Instituição
proponente

Medicina Dentária

2.2

Ficha
submetida

Medicina/Medicine

1.8

Ficha
submetida

Gestão (Métodos Quantitativos)/ Administration
(Quantitative Methods)

8.3

Ficha
submetida

Equiparado a
António Duarte Professor
Amaro
Coordenador ou
equivalente
Equiparado a
Carla Sofia
Professor Adjunto
Correia Vasco
ou equivalente
Equiparado a
David Faustino Professor
Ângelo
Coordenador ou
equivalente
Equiparado a
Inês Isabel
Professor
Sousa Lopes Coordenador ou
equivalente
Equiparado a
Silvia
Professor
Fernandes
Coordenador ou
Hitos
equivalente
Susana
Equiparado a
Manuela
Professor Adjunto
Marques
ou equivalente
Araújo
Equiparado a
Susana Isabel
Professor Adjunto
Martins Mestre
ou equivalente
Equiparado a
Tânia Patrícia
Professor Adjunto
da Costa Dias
ou equivalente
Equiparado a
Teresa Luísa
Professor
dos Santos
Coordenador ou
Sobral Costa
equivalente
Diana Leda
Equiparado a
Grandi de
Professor Adjunto
Trepat
ou equivalente
Alexandre
Professor Adjunto
Cavallieri
ou equivalente
Gomes
Equiparado a
Ana Maria
Professor
Furquim
Coordenador ou
equivalente

Doutor

Doutor

CTC da
Instituição
proponente

Doutor

Título de
especialista Ciências aplicadas à pediatria/Applied Sciences to
(DL
pediatrics
206/2009)

2.5

Ficha
submetida

Mestre

CTC da
Instituição
proponente

Terapia da Fala – especialização em Motricidade
Orofacial e Deglutição

2.5

Ficha
submetida

Neurociências cognitivas e Neuropsicologia

3.3

Ficha
submetida

Educação Especial – Domínio Cognitivo e Motor

4.4

Ficha
submetida

Medicina dentária

0.6

Ficha
submetida

Mestre

Bioética y Derecho. Problemas de Salud y
Biotecnología

1.9

Ficha
submetida

Mestre

Fisioterapia

5.3

Ficha
submetida

Doutor

Distúrbios da Comunicação Humana
(Fonoaudiologia)/Human Communication Disorders 0.8
(Speech and Language Therapy)

Ficha
submetida

Mestre

Mestre

Doutor

CTC da
Instituição
proponente
CTC da
Instituição
proponente
CTC da
Instituição
proponente
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Esther
Mandelbaum
Gonçalves
Bianchini

Equiparado a
Professor
Coordenador ou
equivalente
Equiparado a
Hilton Justino Professor
da Silva
Coordenador ou
equivalente
Equiparado a
Maria Inês
Professor
PegoraroCoordenador ou
Krook
equivalente
Equiparado a
Roberta Lopes
Professor
de Castro
Coordenador ou
Martinelli
equivalente
Equiparado a
João Carlos
Professor
Lopes da
Coordenador ou
Conceição
equivalente
Equiparado a
Sílvia
Professor
Damasceno
Coordenador ou
Benevides
equivalente
Equiparado a
Rosane
Professor
Sampaio
Coordenador ou
Santos
equivalente
Equiparado a
Lica Arakawa Professor
Sugueno
Coordenador ou
equivalente

ACEF/2021/1100841 — Guião para a auto-avaliação

Doutor

Ciências (Fisiopatologia Experimental)

1.9

Ficha
submetida

Doutor

Ciências da nutrição/Nutrition Sciences

0.8

Ficha
submetida

Doutor

Fnoaudiologia

2.2

Ficha
submetida

Doutor

Ciências

2.5

Ficha
submetida

Doutor

Fonoaudiologia

2.5

Ficha
submetida

Doutor

Processos Interativos de Órgãos e Sistemas

2.2

Ficha
submetida

Doutor

Medicina Interna e Ciências da Saúde

0.8

Ficha
submetida

Doutor

Ciências da Saúe

0.8

Ficha
submetida

464.5

<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.
27
3.4.1.2. Número total de ETI.
4.53

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:

4

88.300220750552

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*

2.24

49.448123620309
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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
Nº de
docentes (ETI)
/ Staff number
in FTE

Corpo docente especializado / Specialized teaching staff

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 2.19
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
2.25
experience and professional capacity in the fundamental areas of the study programme

% em relação ao
total de ETI* / %
relative to the total
FTE*
48.344370860927

4.53

49.668874172185

4.53

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
Docentes do ciclo de estudos em tempo integral com uma ligação à instituição por um
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
ano (ETI) / FTE number of teaching staff registered in PhD programmes for over one
year

Nº de docentes
(ETI) / Staff
number in FTE

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

4

88.300220750552

4.53

2

44.150110375276

4.53

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.
21

5.1.2. Caracterização por género
5.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender
Género / Gender

%
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Masculino / Male
Feminino / Female

4.8
95.2

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 do 2º ciclo

Nº de estudantes / Number of students
21
21

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

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

Penúltimo ano / One before
the last year
60
4
4
0

Último ano/ Last
year
60
1
1
0

Ano corrente /
Current year
30
22
22
21

14

0

13

14.8

0

14.4

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes
5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes.
Um total de 140 estudantes frequentaram o mestrado em Terapia da Fala entre 2012 e 2020 e 21 estudantes iniciaram a
9ª edição em Outubro de 2020 (81,3% na especialização de motricidade orofacial e deglutição).
Os candidatos licenciaram-se na ESSAlcoitão (42,9%); Escola Superior de Saúde (ESS) Egas Moniz (15,6%); ESS
Politécnico do Porto (9,2%); ESS Politécnico de Leiria (5,3%); ESS Universidade do Algarve (5,3%);ESS Politécnico de
Setúbal (4,6%);ESS Universidade Atlântica (4,6%); ESS Universidade de Aveiro (3,8%); ESS Universidade Fernando
Pessoa (1,9%); No Brasil (com reconhecimento em Portugal)(1,9%); ESS Instituto Superior Alto Ave (ISAVE) (1,3%);
Dados omissos (3,6%).
Dos 140 estudantes (21 encontram-se no 1º ano da 9 edição), terminaram com o grau de mestre: 98 (70%)
5.3. Eventual additional information characterising the students.
A total of 140 students attended the Speech Therapy Master degree from 2012 and 2020 and 21 students started the 9th
edition in October 2020.
The candidates schools origin are: ESSAlcoitão (42,9%); Escola Superior de Saúde (ESS) Egas Moniz (15,6%); ESS
Politécnico do Porto (9,2%); ESS Politécnico de Leiria (5,3%); ESS Universidade do Algarve (5,3%);ESS Politécnico de
Setúbal (4,6%);ESS Universidade Atlântica (4,6%); ESS Universidade de Aveiro (3,8%); ESS Universidade Fernando
Pessoa (1,9%); No Brasil (com reconhecimento em Portugal)(1,9%); ESS Instituto Superior Alto Ave (ISAVE) (1,3%);
Missing data (3,6%).
From 140 students (21 are in the 1st year of the 9th edition) finished the degree: 98(70%).

6. Resultados
6.1. Resultados Académicos
6.1.1. Eficiência formativa.
6.1.1. Eficiência formativa / Graduation efficiency
Antepenúltimo ano / Two before Penúltimo ano / One before

Último ano /
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N.º graduados / No. of graduates
N.º graduados em N anos / No. of graduates in N years*
N.º graduados em N+1 anos / No. of graduates in N+1
years
N.º graduados em N+2 anos / No. of graduates in N+2
years
N.º graduados em mais de N+2 anos / No. of graduates
in more than N+2 years

the last year
20
16

the last year
0
0

Last year
0
0

1

0

0

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).
Ano civil de 2018 - 10 trabalhos de projeto concluídos com a classificação média de 17 (mínimo de 15 valores e
máximo de 19 valores)
Ano civil de 2019 – 1 trabalho de projeto com a classificação de 19 valores
Ano civil de 2020 – 16 trabalhos de projeto concluídos com a classificação média de 17 (mínimo de 15 valores e
máximo de 20 valores).
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).
Year 2018 – 10 dissertations concluded with a final classification average mark of 17 (minimum 15 and maximum 19)
Year 2019 – 1 dissertation concluded with a final mark of 19.
Year 2020 – 16 dissertations concluded with a final classification average mark of 17 (minimum 15 and maximum 20)
6.1.3. Comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas do ciclo de estudos e respetivas unidades
curriculares.
Áreas científicas (médias desde a 1ª edição em 2012 até à 6ª edição em 2017):
- Ciências biomédicas - 16,0 a 17,9 valores;
- Metodologia da investigação- 14,7 a 17 valores;
-Terapia da Fala e Linguagem - 16,6 a 17,4 valores ;
- Organização e gestão - 14,6 a 18,4 valores.
Unidades curriculares (médias desde a 1ª edição em 2012 até à 6ª edição em 2017):
- Ciências biomédicas - 16,0 a 17,9 valores;
- Metodologia da investigação - 14,7 a 17 valores;
-Administração, qualidade e segurança em saúde - 14,6 a 18,4 valores;
- Prática Baseada na evidência - 15,3 a 16 valores;
- AITMO I- 14,7 a 17 valores;
- AITMO II- 15,0 a 17,6 valores;
-AITMO III- 16,0 17,6 valores;
-AITMO IV- 17 a 18,4 valores;

6.1.3. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study programme and the respective
curricular units.
Scientific areas (average marks between 1st edition in 2012 and 6th edition in 2017):
- Biomedical sciences - 16,0 a 17,9 marks;
- Research methodology- 14,7 a 17 marks;
-Terapia da Fala e Linguagem - 16,6 a 17,4 marks;
- Organização e gestão - 14,6 a 18,4 marks.
Curricular units (average marks between 1st edition in 2012 and 6th edition in 2017):
- Ciências biomédicas - 16,0 a 17,9 marks;
- Research methodology - 14,7 a 17 marks;
- Management, quality and security in health- 14,6 a 18,4 marks;
- Evidence based practice - 15,3 a 16 valores;
- Evaluation and intervention on oromotor function (EIOF) I 14,7 a 17 marks;
- EIOF II- 15,0 a 17,6 marks;
-EIOF III- 16,0 17,6 marks;
-EIOF IV- 17 a 18,4 marks;

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).
Não aplicável
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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).
Not applicable
6.1.4.2. Reflexão sobre os dados de empregabilidade.
Não aplicável
6.1.4.2. Reflection on the employability data.
Not applicable

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)

Instituto de Medicina Molecular
Excelente
João Lobo Antunes
ciTechCare - Center for Innovative
Bom
Care and Health Technology
CEDIS – Centro de Investigação em
Muito bom
Direito, Segurança e Sociedade

IES /
Institution

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

Observações /
Observations

FMDUL

3

NA

IPL

2

NA

Faculdade de
1
Direito - UNL

NA

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/10fc6e63-dff1-335b-43e2-602ae84eaa43
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/10fc6e63-dff1-335b-43e2-602ae84eaa43
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.
O projeto LinFa, criado pela ESSA, é uma ação comunitária que promove atividades de rastreio nas áreas de
motricidade orofacial, fala e linguagem em crianças em jardins-de-infância e escolas do ensino básico na região da
Grande Lisboa. Neste âmbito participaram vários estudantes de mestrado cujos trabalhos finais foram posteriormente
publicados na Revista Portuguesa de Terapia da Fala, revista científica portuguesa (www.aptf-rptf.com).
No período de 2017-2020 - A coordenadora do mestrado e um professor 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.
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.
LinFa project, developed by ESSA is a community action that promotes children’s oromotor function, speech and
language screening in kindergartens and elementary schools in the Greater Lisbon region. In this context, several
masters students were involved and their final master thesis were subsequently published in the Portuguese Scientific
Journal of Speech Therapy (www.aptf-rptf.com).
In 2017-2020 - The coordinator of the master and a lecturer were members of the Scientific Society of Speech Therapy
in Portugal (Portuguese Society of Speech Therapy) with the positions of Scientific Vice-President and Vice-President
of the Innovation and Development Commission respectively. Both participated in two projects that resulted in two
publications in 2020: Dictionary of Terminology in Speech Therapy and Telepractice in Speech Therapy
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.
2016-2019- BioVisualSpeech-Plataforma interativa para terapia da fala com bio-feedback visual. Parceiros: Faculdade
de Ciências e Tecnologia-Universidade Nova de Lisboa, Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores –
Investigação e Desenvolvimento (INESC-ID), Language Technologies Institute – Carnegie Mellon University, ESSA and
Voice Interaction Financiamento: Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) - CMUP-ERI/TIC/0033/2014 - 340.455 €.
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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.
2016-2019- BioVisualSpeech-An interactive platform for Speech Therapy with visual bio-feedback. Partners: Faculdade
de Ciências e Tecnologia-Universidade Nova de Lisboa, Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores –
Investigação e Desenvolvimento (INESC-ID), Language Technologies Institute – Carnegie Mellon University, ESSA and
Voice Interaction Financement: Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) - CMUP-ERI/TIC/0033/2014 - 340.455 €.

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)
Mobilidade de docentes na área científica do ciclo de estudos (out) / Teaching staff mobility in the scientific area of the study (out).

%
0
0
0
40.7
40.7

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).
[2021-2024] SHIENA Project ERASMUS+ Network for Healthy Ageing” with Grant Number 2020-1-ES01-KA203-083121.
[2019] Intercâmbio ESSA-Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Brasil.
[2019-2020] Intercâmbio ESSA e a Universidade de Macau Departamento de Português;
[2020-2017] JUST-CR- Interdisciplinary Clinical Master Program in Rehabilitation at JUST. ERASMUS+ Programme,
573758-EPP-1-2016-1-JO-EPPKA2-CBHE-JP.
[2021-2016] BioVisualSpeech - An interactive platform for Speech Therapy with visual biofeedback. FCT - CMUP
(Carnegie Mellow University) -ERI/TIC/0033/2014.
[2013-2010] Project NetQues [Network for tuning standards and Quality of Education Programmes in Speech and
Language Therapy across Europe número 177075-LLP-1-2010-1-FR-ERASMUSENWA - Comité Europeu de Terapeutas
da Fala (CPLOL)
Rede VII-K Ibero – Americana RIBERDISCAP – Tecnologias de Apoyo A Discapacidad – CYTED, ciencia e tecnologia
para el desarollo, Cooperatión Iberoamericana
6.3.2. Participation in international networks relevant for the study programme (excellence networks, Erasmus networks,
etc.).
[2021-2024] SHIENA Project ERASMUS+ Network for Healthy Ageing” with Grant Number 2020-1-ES01-KA203-083121.
[2019] ESSA-Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Brasil.
[2019-2020] ESSA e a Universidade de Macau-Departamento de Português
[2020-2017] JUST-CR- Establishment of an Interdisciplinary Clinical Master Program in Rehabilitation at JUST.
ERASMUS+ Programme, 573758-EPP-1-2016-1-JO-EPPKA2-CBHE-JP.
[2021-2016] BioVisualSpeech - An interactive platform for Speech Therapy with visual biofeedback. FCT - CMUP
(Carnegie Mellow University)-ERI/TIC/0033/2014.
[2013-2010] Project NetQues [Network for tuning standards and Quality of Education Programmes in Speech and
Language Therapy/Logopaedics across Europe número 177075-LLP-1-2010-1-FR-ERASMUSENWA. European
Committee of speech and language therapists
VII-K Ibero Network– Americana RIBERDISCAP – Tecnologias de Apoyo A Discapacidad – CYTED, ciencia e tecnologia
para el desarollo, Cooperatión Iberoamericana

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.
6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.
Resultados dos estudantes:
- oito artigos publicados em revista científica nacional entre 2015 e 2017;
- dois artigos publicados em revistas internacionais - 2016 e 2020;
- dois prémios de melhor artigo científico em publicação cientifica nacional -2016 e 2018;
- dois prémios de melhor comunicação oral e poster - 2017 e Jan 2021;
6.4. Eventual additional information on results.
Students results:
- eight scientific articles published in nacional journals between 2015 and 2017;
- two scientific articles published in internacional journals - 2016 and 2020;
- two awards - best published articles in nacional journals 2016-2018
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=7826cd19-48ed-f6cb-0398-5ff6e8ed3e9d&formId=10fc6e63-dff1-335b-43e2-6…
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- two awards - best poster presentation and oral communication, 2017 and Jan 2021 respectively

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 course operating rules, whose structure conforms to legal provisions, and each Curricular Unit synthesis are
disclosed to all, students, and staff. It is also available in electronic form after ESSA competent bodies approval. The
whole process starts with each Curricular Unit self-assessment reports that follow a standard model. It is based on
information gathered from several sources, such us pedagogical file, students’ grades and on students’ compulsory
surveys about the satisfaction level. For this purpose, a computerized system is used, supervised by the Standing
Committee of Evaluation and Quality (CPAQ), that gathers and processes the information. Subsequently the Course
self-report is an initiative of the Course Coordinator (CC), in cooperation with the lecturing staff.
All reports include the identified lecturing and learning strengths and weaknesses and quality continuous
improvement proposals. These reports are submitted to the Pedagogical and Scientific Council for examination
analysis and advice, in compliance with its statutory duties, that is, the course function monitoring. These procedures
are ruled by the Board of administration under the CPAQ advice. It is up to the CC to monitor the process and to
implement the measures proposed by the different 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
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=7826cd19-48ed-f6cb-0398-5ff6e8ed3e9d&formId=10fc6e63-dff1-335b-43e2-6…
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da ESSAlcoitão, 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.
Alcoitão Health School of sciences (ESSA) has a Standing Committee on Assessment and Quality (CPAQ) which
advises the Board of Administration about the developing policy and systematic procedures for ESSAlcoitão and its
courses programme continuous evolution and integrated quality.
The CPAQ is chaired by a lecturer named by the ESSAlcoitão Director.
The Department Coordinators take part of the CPAQ. At course level, the Course coordinator is responsible for course
quality measures implementation. the responsibility for implementing the mechanisms of quality is the 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, técnicocientífica, 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.
The lecturers performance is evaluated by the students at the end of each curricular unit (UC). by The students
complete a survey expressing their opinion about the UC contents and procedures and about the lecturers’
competence.
In Sptember 2020 the ESSAlcoitão founding entity approved the lecturers’ career regulatory framework. This regulatory
framework, namely the Teaching Career Statute and the Performance Assessment Regulation, awaits publication in the
Portuguese official journal.
According to the new framework, four different dimensions are considered for the lecturers assessment: educational,
scientific-technical, community extension and organisational.
ESSAlcoitão, together with SCML, has developed scholarships accessible to lecturers’ 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 Misericórdia de Lisboa (SCML) regulation for the assessment of non-academic staff performance, approved by
resolution no. 763/2009, of the Board session of June 25, 2009, is applied. The SCML Human Resources department is
responsible for conducting and coordinating this procedure.
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
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.
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=7826cd19-48ed-f6cb-0398-5ff6e8ed3e9d&formId=10fc6e63-dff1-335b-43e2-6…
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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 the 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.
The study cycle internal evaluation processes, projects and activities results, depending on their nature, are included
in the ESSAlcoitão institutional repository, in the Course annual report of the activities of the respective Department,
as well as in the ESSAlcoitão annual report.

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
-Forte adesão ao mestrado de Motricidade Orofacial e Deglutição (MOD) (quando comparado com outras formações da
ESSA) o que valida, quer a qualidade do curso, quer as necessidades de formação nesta área;
- O corpo de docentes na componente letiva (curso de especialização) no 1º ano conta com professores
especializados, com formação única no país (e.g. terapeuta da fala e radiologista), formadores ativos no âmbito
profissional em instituições creditadas (e.g. E.PAP, CRIAP) e de exercício profissional ativo na área de especialização
(e.g. Instituto Português da Face, Unidade de neonatologia).
- O corpo docente na área de investigação (UC Metodologia da Investigação), e especificamente na orientação tutorial
para o trabalho de projeto (3º semestre), conta com três terapeutas da fala (TF) doutores, integrados em centros de
investigação reconhecidos pela FCT (Fundação para a Ciência e Tecnologia), ativos na difusão da investigação e/ou na
sociedade científica (e.g. Sociedade Portuguesa de Terapia da Fala);
- Regime de horário de aulas que facilita a continuidade da atividade profissional dos estudantes;
- Centro de Recursos educativos com acessibilidade a fontes de conhecimento eletrónico (b-on) e cerca de 23 000
recursos bibliográficos
- Possibilidades de manter contactos internacionais de referência na área de motricidade orofacial e deglutição (e.g.,
Espanha e Brasil);
- Possibilidade de participação em projetos de investigação;
- Desenvolvimento de projetos de investigação de elevada qualidade científica (apresentados em eventos científicos),
aceites para publicações científicas nacionais e internacionais, e vários premiados.
8.1.1. Strengths
- High number of candidates, in comparison to other programmes in the ESSA, specially at the specialization in
Orofacial motor function
- Faculty in the school component (specialization course) in the 1st year has specialized teachers, with unique training
in the country (e.g. speech therapist and radiologist), trainers active in the professional scope in credited institutions
(e.g. E.PAP, CRIAP) and active professional practice in the area of specialization (e.g. Portuguese Institute of the Face,
Neonatology Unit).
- Faculty in the area of research and specifically in the tutorial guidance for the project work (3rd semester) has several
speech therapists (TF) of which stand out those responsible as integrated elements in research centers recognized by
FCT (Foundation for Science and Technology), active in the dissemination of research and / or in the scientific society
(e.g. Portuguese Society of Speech Therapy);
- Class schedule regime that facilitates the continuity of students' professional activity;
- Educational Resource Center with accessibility to sources of electronic knowledge (b-on) and unique support
literature with nearly 23 0000 resources;
- Possibilities to maintain international reference contacts in the area of orofacial motricity and swallowing (e.g., Spain
and Brazil);
- Opportunity to participate in research projects;
- Development of high-quality research projects (presented at scientific events) and accepted for national and
international scientific publications and severel with a price.
8.1.2. Pontos fracos
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-Custo elevado das propinas em comparação com o sistema público.
-Ausência de estudantes internacionais nas edições realizados do mestrado.
- Oferta numa área muito específica que nem sempre interessa aos alunos de continuidade, não contemplando os
interesses de grande parte dos finalistas da licenciatura na ESSA;
8.1.2. Weaknesses
High cost of tuition fees compared to the public system.
Absence of international students in the master's editions.
- Only one offer in a very specific area that does not contemplate the interests of most of the graduation students of
ESSA
8.1.3. Oportunidades
- Mestrado com especialização em área (Motricidade orofacial e deglutição) única no país.
- Estudantes trabalhadores com acesso e, maior probabilidade de autorização da instituição, a casuísta o que permite
investigação aplicada.
8.1.3. Opportunities
- Master with specialization in area (orofacial motricity and swallowing) unique in the country and in Europe.
- Student workers with access and, greater probability of authorization of the institution, the case that allows applied
research.
8.1.4. Constrangimentos
- Até 2019 - Limitação do número de professores na instituição, com o grau de doutor, que permita a abertura dos três
ramos de especialização do mestrado;
- Avaliação negativa da unidade curricular «Administração, qualidade e segurança em saúde» pelos estudantes em
quatro das cinco edições realizadas, sendo que a única avaliação positiva foi uma média de 4 (numa escala de 7) o que
se destaca negativamente da avaliação média global das outras unidades curriculares, tendencialmente acima de 6;
- Até 2019 - Restrições nos equipamentos tecnológicos que permitam a interação pedagógica à distância (e.g. aulas
cuja metodologia é teórica) e científica (e.g. orientações tutoriais de trabalho de projeto);
- Nível baixo de domínio da língua inglesa escrita, pelos estudantes o que limita a difusão dos resultados da
investigação em publicações periódicas internacionais;
-- Limitação no apoio a estudantes, na área da estatística e da revisão de documentação em língua estrangeira;
- Dificuldade na obtenção de pareceres de comissões de ética para a realização dos projetos de investigação quer
porque os locais de recolha de dados nem sempre respondem no tempo útil do mestrado (e.g. Hospitais civis) ou
porque não existem comissões de ética (e.g. Escolas, Clínicas, Estruturas residenciais para idosos);
- Dificuldade de acesso a candidaturas a bolsas de investigação nacionais e/ou internacionais pelos estudantes;
- Dificuldade na captação de estudantes estrangeiros por razões várias: língua do curso, custo das propinas e fraca
divulgação internacional do programa.
8.1.4. Threats
- Until 2019- Limited number of lecturers, in the institution, with the degree of doctor to allow the opening of the three
branches of specialization of the master's degree;
- Students’ negative evaluation of the curricular unit "Administration, quality and health safety" in four of the five
editions performed, and the only positive evaluation was average of 4 out of 7 points which stands negatively out of
the overall average evaluation for the other curricular units (above 6);
- Until 2019- Restrictions on technological equipment that allow distance pedagogical interaction (e.g. classes whose
methodology is theoretical) and scientific (e.g. project work tutorials);
- Low level of proficiency of technical English, by students which limits the dissemination of research results in
international journals;
-Students’ support limitations, in the area of statistics and review of documentation in a foreign language;
- Difficulty in obtaining ethical opinions for the realization of research projects either because data collection sites do
not always respond in the needed time of the master's degree (e.g. civilian hospitals) or because there are no ethics
committees in the places who students have access to data (e.g. Schools, Clinics, Residential Structures for the
elderly);
- Students’ difficulty to access to national and/or international research grants;
- Difficulty in attracting foreign students due to: the language of the course, cost of tuition fees and weak international
dissemination of the master program.

8.2. Proposta de ações de melhoria
8.2. Proposta de ações de melhoria
8.2.1. Ação de melhoria
1- Admissão de professores com o grau de doutor como corpo próprio da instituição;
2- Anulação da unidade curricular «Administração, qualidade e segurança em saúde» e inclusão das horas (15h) na UC
«Deglutição e disfagia» aprofundando a especialização na área da deglutição que quando comparada com a área da
motricidade orofacial é a mais deficitária em termos e carga horária atribuída;
3 – Abertura da especialização «Necessidades Complexas de Comunicação» do Mestrado em Terapia da Fala;
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4-Aquisição de plataforma digital (Teams & Moodle) para além da plataforma Moodle existente;
5- Criação de um gabinete de apoio às atividades de investigação científica na área da estatística e da revisão de
documentação em língua estrangeira para estudantes e professores (de carreira e colaboradores).
6 – Necessidade de apoio pecuniário à difusão do conhecimento científico desenvolvido pelos estudantes (e.g. criação
e bolsas e/ou prémios da ESSAlcoitão- Santa Casa da Misericórdia de Lisboa);
7 – Necessidade de divulgação do programa a nível nacional e internacional (estratégia de marketing eficácia)
8 –Necessidade de implementação de mecanismos que agilizem o acesso a parecer de comissão de ética, no período
do trabalho de projeto criando as condições exigidas para proteção dos seres humanos e os requisitos para
publicação científica.
8.2.1. Improvement measure
1 - Admission of lecturers with the degree of doctor to integrate the institution's lecturers' career;
2- Cancellation of the curricular unit "Administration, quality and safety in health" and inclusion of hours (15h) in the
CU "Swallowing and dysphagia" deepening the specialization in the area of swallowing which is the most deficient in
terms of the assigned master workload;
3 - Opening of the especialization Complex Communication Needs in the Speech Therapy Master;
4-Acquisition of digital platform beyond the existing one (e.g. Moodle platform);
5- Development of an office to support scientific research activities in the field of statistics and the review of foreign
language documentation for students and lecturers (career and collaborators).
6 - Need of students’ financial support for the dissemination of scientific knowledge developed (e.g. development of
scholarships and/or prizes by the ESSAlcoitão- Santa Casa da Misericórdia de Lisboa);
7 - Master program dissemination needs at national and international level (marketing strategy)
8 – To develop mechanisms to improve access to ethical opinions during the period of project work ensuring the
required human beings protection and the subsequently requirements for scientific publication
8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida
Alíneas 1, 2 e 3 – prioridade alta;
Alíneas 4 a 8 - prioridade média.
8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time.
Points 1, 2 and 3 - high priority;
Points 4 to 8 - average priority.
8.1.3. Indicadores de implementação
1 - No ano de 2019 ingressou para o corpo próprio da instituição um professor doutor a 100%
2- Pedido de anulação da unidade curricular «Administração, qualidade e segurança em saúde» no processo de
creditação no presente guião;
3 - Foi reorganizada a especialização de Necessidades Complexas de Comunicação e realizado o pedido de
autorização para abertura;
4-Foi disponibilizado o acesso, aos professores da instituição, ao gabinete de apoio à investigação científica do CMR
do Alcoitão- SCML;
4 - Desde março de 2019 ficou disponível o acesso às plataformas Zoom e Teams.
5– Janeiro de 2020 criado grupo de trabalho de investigação-determinar as necessidades de apoio e incentivo;
6– A estratégia de visibilidade do mestrado - Gabinete de relações exteriores da ESSA: feiras de estudantes (Portugal
e Brasil), e participação em eventos nacionais e internacionais (e.g. FORGES; RACS) e em programas internacionais
(ERASMUS +).
7- Criada a Comissão de ética da ESSA em junho 2016
8.1.3. Implementation indicator(s)
1 – A PhD lecturer joined ESSA own body since 2019;
2- Submitted request of the master's degree accreditation with study plan restructuring, in this script;
3 - The Complex Communication Needs was reorganized and submitted to A3ES approval;
4-Scientific research support by the Research support office at Alcoitão Rehabilitation Center;
4 - Access to Zoom and Teams platforms has been available since March 2019.
5 – In January 2020 a research working group was set up to analyze and determine research support and incentive
needs;
6– The strategy of visibility of the master's degree at national and international level has been carried out with the
support of the marketing department of SCML and through ESSA activities: participation in students’ fairs (Portugal
and Brazil), in the Academic Network of Health Sciences (RACS), national and international events (e.g. FORGES) and
international programs (ERASMUS +).
7 - The Ethics Committee of ESSA was established in 2016, july.

9. Proposta de reestruturação curricular (facultativo)
9.1. Alterações à estrutura curricular
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9.1. Síntese das alterações pretendidas e respectiva fundamentação
Propõe-se a eliminação da UC «Administração, qualidade e segurança em saúde» no total de 15 horas.
No ramo «Motricidade orofacial e deglutição» aumenta-se a carga horária da unidade curricular «Deglutição e disfagia»
em 15 horas, modifica-se o tipo de «semestral» para «anual» e mantém-se os objetivos e conteúdos.
No ramo «Necessidades complexas de comunicação» aumenta-se a carga horária de 3 unidades curriculares,
designadas: “Prestação de serviços em NCC”, “Avaliação e Intervenção em crianças com NCC” e “Avaliação e
Intervenção em adultos com NCC”, num total de 15 horas, 5 h por UC, aumentando-se também o valor de 1 ECTS para
cada uma delas. As unidades curriculares Tecnologias de Apoio I e II passarão a uma única unidade curricular
denominada Tecnologias de Apoio, com o total de horas de contacto e de ECTS resultante do somatório das unidades
curriculares anteriormente referidas. Não se registam mudanças dos objetivos e conteúdos das mesmas
9.1. Synthesis of the proposed changes and justification.
It is proposed an elimination of the Curricular Unit (CU) "Management quality and safety in health" corresponding to a
total of 15 hours.
In the 'Oral motor function and swallowing' branch, the workload of the 'Swallowing and dysphagia' CU is increased by
15 hours, the type of 'semiannual' is changed to 'annual' and the objectives and contents are maintained.
In the "Complex communication needs, CCN" branch, the workload of 3 curricular units, known as "Provision of
services in CCN", "Evaluation and Intervention in children with CCN" and "Evaluation and Intervention in adults with
CCN", increases, in a total of 15 hours, 5 h per curricular unit, therefore increasing the value of 1 ECTS for each of
them. The curricular units Technologies of Support I and II will merge a single curricular unit called Support
Technologies, with the total hours of contact and ECTS resulting from the sum of the curricular units above mentioned.
There are no changes in the objectives and content.

9.2. Nova estrutura curricular pretendida (apenas os percursos em que são propostas alterações)
9.2. Motricidade orofacial e deglutição
9.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
Motricidade orofacial e deglutição
9.2.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable).
Oral motor function and swallowing

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
Terapia da Fala/ Speech and language
therapy
Metodologia da Investigação/Research
methodology
Ciências Biomédicas
(3 Items)

Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS

ECTS Optativos / Optional Observações /
ECTS*
Observations

TF/SLT

74

0

NA

MI/RM

10

0

NA

CB/BS

6
90

0
0

NA

9.2. Necessidades Complexas de Comunicação
9.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
Necessidades Complexas de Comunicação
9.2.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable).
Complex Communication Needs

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

Terapia da Fala/Speech and Language Therapy
Metodologia da Investigação/Research
MI/RM
Methodology
Ciências Sociais e do Comportamento/ Social and
CSC/SBS
Behavioral sciences
(3 Items)

ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS
75

ECTS Optativos /
Optional ECTS*
0

Observações /
Observations
NA

10

0

NA

5

0

NA

90

0
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9.3. Plano de estudos
9.3. Plano de estudos - Motricidade orofacial e deglutição - 1º ano/1st year & 2º ano/2nd year
9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Motricidade orofacial e deglutição
9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Oral motor function and swallowing
9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º ano/1st year & 2º ano/2nd year
9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
Semestre 1/1st Semester & Semestre 2/ 2nd Semester & Semestre 3/ 3rd Semester

9.3.3 Plano de estudos / Study plan
Horas
Trabalho /
Working
Hours (3)

Horas
Contacto /
Contact
Hours (4)

Unidades Curriculares / Curricular
Units

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

Prática baseada na evidência em
Terapia da Fala /Evidence based
practice in Speech and language
therapy

Terapia da Fala
(TF)/Speech
Language
Therapy(SLT)

Anual/Annual

Avaliação e Intervenção terapêutica
motora orofacial I//Evaluation and
intervention on oral-motor functions I

TF/SLT

Semestral/Semiannual 196

10T/23TP/2OT 7

Avaliação e Intervenção terapêutica
motora orofacial II//Evaluation and
intervention on oral-motor functions II

TF/SLT

Semestral/Semiannual 196

10T/23TP/2OT 7

Avaliação e Intervenção terapêutica
motora orofacial III//Evaluation and
intervention on oral-motor functions III

TF/SLT

Semestral/Semiannual 224

13T/25TP/2OT 8

Avaliação e Intervenção terapêutica
motora orofacial IV//Evaluation and
intervention on oral-motor functions IV

TF/SLT

Semestral/Semiannual 112

5T/15TP

Deglutição e disfagia/Swallowing and
disphagia

TF/SLT

Annual

5T/30TP/5OT 8

Trabalho de projeto/Research project

TF/SLT

Semestral/Semestral

280

224

840

50 S

ECTS

10

4

120TC/30 OT 30

Observações /
Observations (5)
Só mudou a
designação da UC e
da área científica em
português para
TF/Only the
designation changed
Só mudou a
designação da área
científica em
português para
TF/Only the
designation changed
Só mudou a
designação da área
científica em
português para
TF/Only the
designation changed
Só mudou a
designação da área
científica em
português para
TF/Only the
designation changed
Só mudou a
designação da área
científica em
português para
TF/Only the
designation changed

Só mudou a
designação da área
científica em
português para
TF/Only the
designation changed

(7 Items)

9.3. Plano de estudos - Necessidades complexas de comunicação - 1º ANO- 1º & 2º Semestre; 2º ANO-3º semestre
9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Necessidades complexas de comunicação
9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Complex Communication Needs
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9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º ANO- 1º & 2º Semestre; 2º ANO-3º semestre
9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
1st YEAR- 1st Semester & 2nd Semester & 2nd YEAR - 3rd Semester

9.3.3 Plano de estudos / Study plan
Unidades Curriculares / Curricular Units
Prática baseada na evidência em TF//Evidence
based practice in SLT
Tecnologias de apoio/Assistive technologies
Avaliação e Intervenção em crianças com NCC /
Assessment and Intervention in children with
CCN
Avaliação e Intervenção em Adultos com NCC /
Assessment and Intervention in adults with CCN
Sistemas de prestação de serviços em NCC /
Service delivery in CCN
Capacitação de parceiros/ Partners trainning
Desenvolvimento e gestão do processo
comunicativo// Development and management of
communication process
Metodologia da Investigação/Research
methodology
Trabalho de projeto/Research project
(9 Items)

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

Horas
Trabalho /
Working
Hours (3)

Horas
Contacto /
Contact
Hours (4)

Observações
/
ECTS
Observations
(5)

TF/SLT

Anual/Annual

280

50S

10

TF/SLT

Semestral/Semiannual 196

35S

7

TF/SLT

Anual/Annual

280

50S

10

TF/SLT

Anual/Annual

280

50S

10

TF/SLT

Semianual/Semiannual 112

20S

4

TF/SLT

Semianual/Semiannual 112

20S

4

CSC/SBS

Semianual/Semiannual 140

25S

5

MI/RM

Semianual/Semiannual 280

50S

10

TF/SLT

Semianual/Semiannual 840

120TC/30OT 30

9.4. Fichas de Unidade Curricular
Anexo II - Prática baseada na evidência em Terapia da Fala
9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Prática baseada na evidência em Terapia da Fala
9.4.1.1. Title of curricular unit:
Evidence based practice in Speech and language therapy
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:
280
9.4.1.5. Horas de contacto:
50
9.4.1.6. ECTS:
10
9.4.1.7. Observações:
A única mudança solicitada para a UC diz respeito à mudança da designação da área científica em português «Terapia
da Fala e Linguagem» para a designação oficial da profissão em Portugal «Terapia da Fala».
Mantém-se tudo o definido em anteriores edições: o docente responsável; os objetivos de aprendizagem; os
conteúdos; metodologias de ensino.
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9.4.1.7. Observations:
The only change requested for the CU concerns the portuguese term used for the scientific area «Terapia da Fala e
Linguagem» to the official terminology used in Portugal «Terapia da Fala». All the rest, as defined for previous
editions, is maintained: the responsible teacher; learning objectives; the contents and teaching methodologies.
9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Inês Tello Rato Milheiras Rodrigues, Doutora em Neurociências Cognitivas, Professor Adjunto, docente a tempo
integral.
Carga letiva-20h
9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
Ana Rita Cardoso/Mestre/Professor Adjunto convidado/Carga horária-4h
João Conceição/Doutor/Professor Coordenadora convidada/Carga horária-9h
Roberta Martinelli/Doutora/Professora Coordenadora convidada/Carga horária-9h
Sílvia Benevides/Doutora/Professora Coordenadora convidada/Cara horária-8h
9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Nesta unidade curricular pretende-se desenvolver as competências necessárias ao processo de prática baseada na
evidência: (a) construção das perguntas adequadas aos três níveis de evidência; (b) procura de informação
qualificada; (c) avaliação da validade e importância da evidência empírica quer de uma investigação quer de um
paciente individual; (e) capacidade crítica sobre a evidência em estudos de caso, revisões sistemáticas e metaanálises; (e) capacidade para integrar a informação sobre as opções clínicas possíveis com as preferências e valores
dos pacientes.
O aluno deverá ser capaz de:
1. Identificar as áreas da PBE;
2. Selecionar a informação adequado para a procura de evidência científica, clínica e de acordo com as preferências
do paciente;
3. Conceber e implementar perguntas clínicas no modelo PICO;
4. Analisar dados quantitativos e qualitativos;
5. Comunicar, de forma escrita e oral, as opções clínicas e o seu custo-benefício na perspetiva da PBE.
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This course is intended to develop the necessary process of evidence-based practice competencies: (a) construction
of appropriate questions to the three levels of evidence; (b) demand for qualified information; (c) assessment of the
validity and importance of empirical evidence either of an investigation or of an individual patient; (e) critical thinking
about evidence in the case studies, systematic reviews and meta-analyzes; (e) ability to integrate information on the
possible clinical options to the preferences and values of patients.
1. Identify areas of PBE;
2. Select the appropriate information for the search of scientific evidence, clinical and according to the preferences of
the patient;
3. Design and implement clinical questions in the PICO model;
4. Analyze quantitative and qualitative data;
5. Communicate, in a written and oral manner, the clinical options and their cost-effectiveness in the PBE perspective
9.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Modelo de prática baseada na evidência (PBE)
2. PBE em diferentes áreas da Terapia da Fala
9.4.5. Syllabus:
1. Evidence-based practice model (EBP)
2. EBP in different areas of Speech Therapy
9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Os conteúdos deste curso devem permitir que os alunos possam interligar a teoria com a prática, desenvolvam o
raciocínio fundamental para avaliação e determinação do plano de intervenção em terapia da fala baseado em
evidências clínicas de avaliação e evolução terapêutica.
9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The contents of this course should allow students to interconnect theory with practice, develop the fundamental
reasoning for evaluation and determination of the therapeutic plan based on clinical evidence of evaluation and
therapeutic evolution.
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologias: (a) Expositiva; (b) Aplicação prática dos conhecimentos adquiridos
Avaliação periódica:
1. Análise crítica de uma avaliação/ forma de intervenção abordada na UC (100%) ou
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2. Análise crítica de um artigo no âmbito da PBE (100%).
Exame final:
Avaliação escrita (100%)
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Methodologies: (a) Expositive; (b) Practical application of acquired knowledge.
Periodic evaluation:
1. Critical analysis of an evaluation / form of intervention addressed in the CU (100%) or
2. Critical analysis of an article under the PBE (100%).
Final exam: Written assessment (100%)
9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Com base em uma abordagem reflexiva e crítica do conteúdo e operação de casos clínicos em diferentes áreas na
terapia da fala, o estudante de pós-graduação deve ser capaz de desenvolver autonomia na avaliação, diagnóstico e
intervenção terapêutica baseado em evidências.
9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Based on a reflexive and critical approach to the content and operation of clinical cases in different areas of speech
therapy, the graduate student should be able to develop autonomy in evaluation, diagnosis, and evidence-based
therapeutic intervention.
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
-Dollaghan, C.A. (2007). The handbook for evidence-based practice in Communication disorders. Maryland: Paul H.
Brookes
-Sackett, D.L.; Straus, S.E.; Richardson, W.S.; Rosenberg, W. & Haynes, R.B. (2000). Evidence-based medicine – how to
practice and teach EBM (2ed). London: Churchill Livingstone.
-Dodd, B. (2007). Evidence-based practice and Speech Language Pathology: Strenghts, weaknesses, opportunities and
threats. Folia Phoniatrica et Logopaedica, 59:118-129.

Anexo II - Avaliação e Intervenção terapêutica motora orofacial I
9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Avaliação e Intervenção terapêutica motora orofacial I
9.4.1.1. Title of curricular unit:
Evaluation and intervention on oral-motor functions I
9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
TF/SLT
9.4.1.3. Duração:
Semestral/Semiannual
9.4.1.4. Horas de trabalho:
196
9.4.1.5. Horas de contacto:
35
9.4.1.6. ECTS:
7
9.4.1.7. Observações:
A única mudança solicitada para a UC diz respeito à mudança da designação da área científica em português «Terapia
da Fala e Linguagem» para a designação oficial da profissão em Portugal «Terapia da Fala». Mantém-se tudo o
definido para as anteriores edições: o docente responsável; os objetivos de aprendizagem; os conteúdos;
metodologias de ensino.
9.4.1.7. Observations:
The only change requested for the CU concerns the portuguese term used for the scientific area «Terapia da Fala e
Linguagem» to the official terminology used in Portugal «Terapia da Fala». All the rest, as defined for previous
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=7826cd19-48ed-f6cb-0398-5ff6e8ed3e9d&formId=10fc6e63-dff1-335b-43e2-6…

24/51

04/03/2021

ACEF/2021/1100841 — Guião para a auto-avaliação

editions, is maintained: the responsible teacher; learning objectives; the contents and teaching methodologies.
9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Ana Margarida Nogueira Leitão Lima Grilo, Mestre em Ciências da Fala e Título de especialista em Ciências e
Tecnologias da Saúde, Professor Adjunto a tempo integral
Carga horária-13h
9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
Adriano Rockland Campos/Licenciado/Assistente convidado/Carga horária-8h;
Diana Grandi/Mestre/Prof. Adjunto convidado/Carga horária-7h
Sílvia Hitos/Doutora/Prof. Coordenador convidado/Carga horária-7h
9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Promoção do domínio de raciocínio clínico em terapia da fala, adequado para responder às necessidades terapêuticas
de indivíduos com perturbações das miofuncionais orais e da articulação temporo-mandibular, com base na melhor e
mais actual evidência.
Promoção de intervenção terapêutica com qualidade profissional, através de uma prática reflexiva.
O aluno deverá ser capaz de:
1. Selecionar a informação adequada para a avaliação e intervenção nesta área
2. Analisar os dados nas áreas abordadas
3. Comunicar, de forma escrita e oral, as opções clínicas e o seu custo-benefício
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Improvement of critical appraisal in speech and language therapy, in order to satisfy the clinical needs of persons with
oral myofuntional and tempero-mandibular joint disorder, according to the best and most recent cientific evidence.
Improvement of qualifided clinical practice basea on critical appraisal.
At the end of the curricular unit the student should be able to:
1. Select adequate data to assess and treat oral myofuntional and tempero-mandibular joint desorders
2. Analyse specific data
3. Justify different kinds of clinical decisions by oral and/or written way
9.4.5. Conteúdos programáticos:
Funções orofaciais. Relação forma, função e tipologia facial;
Anatomopatofisiologia da respiração e Interrelação com a dinâmica da motricidade orofacial
Avaliação dos órgãos e funções orofaciais;
Anamnese em casos de perturbações orofaciais na prática ortodôntica;
Conhecimentos anatomo-fisiológicos da deglutição e a sua variabilidade durante o desenvolvimento;
Alterações na função da deglutição (deglutição atípica vs deglutição do tipo infantil);
Anatomofisiologia da articulação temporomandibular e disfunções
Comprometimentos funcionais consequentes de diferentes disfunções temporomandibulares;
Protocolos utilizados na anamnese e avaliação clínica da terapia da fala;
Terapia Miofuncional – princípios e formas de atuação;
Importância do tratamento da terapia da fala e possibilidades terapêuticas nos casos de disfunções
temporomandibulares.
Análise crítica de casos clínicos (valiação e intervenção)
9.4.5. Syllabus:
Anatomopatophysiology of respiration;
Interrelation with the dynamics of oral motor function
Intervention with clinical cases.
Anatomo-physiological knowledge of swallowing and its variability during development;
Orofacial functions;
Relationship between form, function and facial typology;
Changes in swallowing function (atypical swallowing vs. swallowing of the infantile type);
Anamnesis in cases of orofacial alterations in orthodontic practice;
Evaluation of orofacial organs and functions;
Anatomophysiology of the temporomandibular joint and dysfunctions
Functional compromises resulting from different temporomandibular disorders;
Protocols used in anamnesis and clinical evaluation of speech language therapy;
Importance of speech therapy treatment and therapeutic possibilities in cases of temporomandibular disorders.
Myofunctional Therapy – Principles, forms and moments of therapeutic action;
Critical appraisal of clinical cases
9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Os conteúdos programáticos visam revisar aspetos fundamentais, anatomopatofisiologia, das estruturas e funções
orofaciais. A interrrelação destes aspectos tornará o mestrando capaz de avaliar, pensar clinicamente e adotar
medidas de intervenção apropriadas em casos de alterações da respiração, deglutição e disfunções
temporomandibulares.
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9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The program contents aim to review fundamental aspects, anatomopathology, structures and oral motor functions. The
interrelationship of the mentioned subjects will allow the master student to be able to: assess, do clinical reasoning
and adopt appropriate intervention measures in breathing, swallowing and temporomandibular disorders cases.
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O ensino em sala de aula adotará formas múltiplas, incluindo exposições teóricas, atividades práticas e trabalhos de
grupo (resolução de problemas, estudo de caso).
Avaliação periódica: Teste escrito (100%)
Exame final: Teste escrito (100%)
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The lectures will take multiple forms, including theoretical expositions, practical activities and group work (problem
solving, case study).
Periodic assessment: Written test (100%)
Final exam: Written test (100%)
9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia poderá adotar formas múltiplas, incluindo exposições teóricas, trabalhos de grupo com resolução de
problemas, análise de documentos e uso de meios informáticos. Uma das estratégias a utilizar é a discussão de casos
com dados de anamnese, avaliação e raciocínio clínico terapêutico.
9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The methodology may take multiple forms, including theoretical expositions, group work with problem solving,
document analysis and use of computer resources. One of the strategies to be used is the discussion of cases with
data of anamnesis, evaluation and therapeutic clinical reasoning.
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Bianchini, E. M. (2004). Articulação temporomandibular: implicações, limitações e possibilidades fonoaudiológicas.
Carapicuíba: Pró-Fono.
Krakauer, L. H.; Francesco, R. C.; & Marchesan, I. Q. (2003). Respiração oral: abordagem interdisciplinar. São José dos
Campos: Pulso.
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.
Vanpoullle, F. (2005). Intérêt de la prise en charge en kinésithérapie oro-maxillo-faciale des chirurgies orthognathiques.
KS, 460, 23-35.

Anexo II - Avaliação e Intervenção terapêutica motora orofacial II
9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Avaliação e Intervenção terapêutica motora orofacial II
9.4.1.1. Title of curricular unit:
Evaluation and intervention on oral-motor functions II
9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
TF/SLT
9.4.1.3. Duração:
Semestral/Semiannual
9.4.1.4. Horas de trabalho:
196
9.4.1.5. Horas de contacto:
35
9.4.1.6. ECTS:
7
9.4.1.7. Observações:
A única mudança solicitada para a UC diz respeito à mudança da designação da área científica em português «Terapia
da Fala e Linguagem» para a designação oficial da profissão em Portugal «Terapia da Fala». Mantém-se tudo o
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definido para as anteriores edições: o docente responsável; os objetivos de aprendizagem; os conteúdos;
metodologias de ensino.
9.4.1.7. Observations:
The only change requested for the CU concerns the portuguese term used for the scientific area «Terapia da Fala e
Linguagem» to the official terminology used in Portugal «Terapia da Fala». All the rest, as defined for previous
editions, is maintained: the responsible teacher; learning objectives; the contents and teaching methodologies.
9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Isabel Cristina Ramos Peixoto Guimarães, Doutoramento em Fonética Experimental, Professora Coordenadora,
Docente a tempo integral/Carga horária-2h
9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
Esther Mandelbaum Gonçalves Bianchini/Doutora/Prof. Coordenador convidado/Carga horária-7h
Maria Inês Pegoraro-Krook/Doutora/Prof. Coordenador convidado/Carga horária-8h
David Serrano Faustino Ângelo//Doutor/Prof. Coordenador convidado/Carga horária-6,5h
Adriano Rockland SiqueiraCampos/Licenciado/Assistente convidado/Carga horária-11,5h
9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Promoção do domínio de raciocínio clínico em terapia da fala, adequado para responder às necessidades terapêuticas
de indivíduos com traumas orais, sequelas de fenda do palato e lesões oncológicas orais, com base na melhor e mais
atual evidência.
Promoção de intervenção terapêutica com qualidade profissional, através de uma prática reflexiva.
O aluno deverá ser capaz de:
1. Selecionar a informação adequada para a avaliação e intervenção nesta área
2. Analisar os dados nas áreas abordadas
3. Comunicar, de forma escrita e oral, as opções clínicas e o seu custo-benefício
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Promoting clinical reasoning in the field of speech, appropriate to meet the therapeutic needs of individuals with oral
trauma, sequelae of cleft palate and oral oncologic lesions, based on the best evidence and most current therapy.
Promotion of therapeutic intervention with professional quality through reflective practice.
The student should be able to:
1. Select the appropriate information for the assessment and intervention in this area
2. Analyze the data in the addressed areas
3. Communicate in oral and written form, the clinical options and their cost-benefit
9.4.5. Conteúdos programáticos:
Trauma maxilofacial – etiologia, pontos susceptíveis ao trauma, traumas do terço médio e traumas mandibulares;
Tratamento cirúrgico e funcional;
Atuação do terapeuta da fala nas situações de trauma maxilofacial - anamnese, avaliação e intervenção terapêutica;
Fendas de palato - Classificação e localização, tipos, etiologia, síndromes associados; caraterização das alterações
miofuncionais orofaciais, estéticas e funcionais, das perturbações da articulação verbal e da ressonância/
incompetência velo-faríngea
Tratamento cirúrgico, ortopédico-ortodôntico, protésico;
Atuação do terapeuta da fala nas situações de sequela de fenda do palato - anamnese, avaliação e intervenção
terapêutica;
Análise de casos clínicos;
Intervenção da terapia da fala em lesões da musculatura oral.
9.4.5. Syllabus:
Maxillofacial trauma - etiology, trauma points, middle third and mandibular traumas;
Surgical and functional treatment;
Speech Language Therapist's intervention in maxillofacial trauma situations - anamnesis, evaluation and therapeutic
intervention;
Cleft Palate - Classification and location, types, etiology, associated syndromes; Characterization of myofunctional
orofacial changes, aesthetic and functional, speech sound disorders and fleet-pharyngeal resonance / Incompetence
Surgical, orthopedic-orthodontic, prosthetic treatment;
Speech Language Therapist intervention with cleft palate sequelae - anamnesis, evaluation and therapeutic
intervention;
Clinical case analysis;
Speech Language Therapist intervention in oromuscular Injuries.

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Os conteúdos programáticos visam revisar e aprofundar aspetos fundamentais na compreensão de quadros clínicos
com traumas de face e fissura labiopalatina. Objetiva-se que o conhecimento teórico possa ser transposto para o
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raciocínio clínico, o que permitirá maior efetividade no atendimento de utentes com estes tipos de alterações.
9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The program content aims: to review and deepen fundamental aspects in the understanding of clinical conditions with
facial and cleft lip and palate fractures. It is intended that the theoretical knowledge should be transposed into clinical
reasoning, which will allow greater effectiveness in the users’ care with these types of disorders.
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O ensino em sala de aula adotará formas múltiplas, incluindo exposições teóricas, atividades práticas e trabalhos de
grupo (resolução de problemas, estudo de caso).
Avaliação periódica: Teste escrito (100%)
Exame final: Teste escrito (100%)
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The Classes will take multiple forms, including theoretical expositions, practical activities and group work (problem
solving, case study).
Periodic assessment: Written test (100%)
Final exam: Written test (100%)
9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia poderá adotar formas múltiplas, incluindo exposições teóricas, trabalhos de grupo com resolução de
problemas, análise de documentos e uso de meios informáticos. Uma das estratégias a utilizar é a discussão de casos
com dados de anamnese, avaliação e raciocínio clínico terapêutico.
9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The methodology may take multiple forms, including theoretical expositions, group work with problem solving,
document analysis and use of computer resources. One of the strategies to be used is case discussion with data of
anamnesis, evaluation and therapeutic clinical reasoning.
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Bianchini, E. M.; Moraes, R. B.; Nazario, D.; & Luz, J. G. (2010). Terapêutica interdisciplinar para fratura cominutiva de
côndilo por projétil de arma de fogo: enfoque miofuncional. CEFAC, 12 (5), 881-888.
Kahn, A. (2000). Craniofacial anomalies: a beginner's guide for speech-language pathologists. San Diego: Singular.
Mooney, M. P.; & Siegel, M. I. (2002). Understanding craniofacial: the etiopathogenesis of craniosynostoses and facial
clefting. New York: Wiley-Liss
Von Piekartz, H. J. (2007).Craniofacial pain: neuromusculoskeletal assessment, treatment and management.
Edinburgh: Butterworth Heinemann – Elsevier.

Anexo II - Avaliação e Intervenção terapêutica motora orofacial III
9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Avaliação e Intervenção terapêutica motora orofacial III
9.4.1.1. Title of curricular unit:
Evaluation and intervention on oral-motor functions III
9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
TF/SLT
9.4.1.3. Duração:
Semestral/Semiannual
9.4.1.4. Horas de trabalho:
224
9.4.1.5. Horas de contacto:
40
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9.4.1.6. ECTS:
8
9.4.1.7. Observações:
A única mudança solicitada para a UC diz respeito à mudança da designação da área científica em português «Terapia
da Fala e Linguagem» para a designação oficial da profissão em Portugal «Terapia da Fala». Mantém-se tudo o
definido para as anteriores edições: o docente responsável; os objetivos de aprendizagem; os conteúdos;
metodologias de ensino.
9.4.1.7. Observations:
The only change requested for the CU concerns the portuguese term used for the scientific area «Terapia da Fala e
Linguagem» to the official terminology used in Portugal «Terapia da Fala». All the rest, as defined for previous
editions, is maintained: the responsible teacher; learning objectives; the contents and teaching methodologies.
9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Dulce Henriques Tavares, Mestrado em Psicologia do desenvolvimento e da educação; Especialista na área de
Ciências e Tecnologias da Saúde – Terapia da Fala, Professor Adjunto, Docente a tempo integral
Carga horária-7h
9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
Tânia Patrícia da Costa Dias/Mestre/Prof. Adjunto convidado/Carga horária-16h
Ana Isabel Branco Marques/Mestre/Prof. Adjunto convidado/Carga horária-17h
9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Promoção do raciocínio clínico no campo da fala, adequado para atender às necessidades terapêuticas em
neonatologia e pediatria, com base na mais recente evidência científica.
Promoção da intervenção terapêutica com qualidade profissional através da prática reflexiva.
O aluno deve ser capaz de:
1. Selecionar a informação apropriada para avaliação e intervenção nesta área
2. Analisar os daos nas áreas abordadas
3. Comunicar-se em forma oral e escrita, de acordo com as opções clínicas e seu custo-benefício
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Promoting clinical reasoning in the field of speech, appropriate to meet the therapeutic needs in neonatology and
pediatrics, based on the most current scientific evidence therapy.
Promotion of therapeutic intervention with professional quality through reflective practice.
The student should be able to:
1. Select the appropriate information for the assessment and intervention in this area
2. Analyze the data in the areas addressed
3. Communicate in oral and written form, the clinical options and their cost-benefit
9.4.5. Conteúdos programáticos:
Desenvolvimento psicomotor;
Organização e desorganização global do recém-nascido(RN);
Diagnóstico de condições clínicas do RN, idade gestacional e qualidade do crescimento;
NTS e PTN - características e classificação;
Avaliação física e neurológica do RN normal e anormal: vitalidade e maturidade;
Conceito de risco e fatores;
Principais doenças da infância;
Desenvolvimento sensoriomotor x sistema estomatognático; criança x adulto;
RN versus RN em risco;
Especificidade dos RNs em risco;
Características das unidades de terapia intensiva neonatal (NICU);
Prática em Terapia da Fala: RN, pais e ambiente físico da NICU;
Tipos de alimentação; Complicações clínicas; Terapeuta de fala de intervenção direta e / ou indireta;
Comunicação pré-linguística: estados de consciência; Importância do toque; Escalas de classificação; Intervenção no
recém nascido e seus interlocutores.
9.4.5. Syllabus:
Psychomotor development;
Global organization and disorganization of the newborn (NB);
Diagnosis of the clinical conditions of the newborn, gestational age and growth quality;
NTS and PTN - characteristics and classification;
Physical and neurological evaluation of normal and abnormal NB: vitality and maturity;
Concept of risk and factors;
Major diseases of childhood;
Sensorimotor development versus stomatognathic system; child versus adult;
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NB versus NB at risk;
Specificity of NBs at risk.
Characteristics of neonatal intensive care units (NICUs)
Speech Language Therapy practice: NB, parents and physical environment of the NICU;
Types of feeding; Clinical complications; Speech Language Therapist’ direct and /or indirect intervention; Pre-linguistic
communication: states of consciousness; Importance of touch; Scales of classification;
Intervention in the NB and its interlocutors.
9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Os conteúdos deste curso devem permitir que os alunos obtenham o raciocínio fundamental de mestrado para
avaliação, atingindo um diagnóstico e definindo um plano de intervenção no sistema estomatognático em neonatos e
crianças.
9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The contents of this course should allow that master students’ fundamental reasoning for assessment, reaching a
diagnosis and defining a plan of intervention in stomatognatical system in neonatal and early childhood.
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O ensino em sala de aula adotará formas múltiplas, incluindo exposições teóricas, atividades práticas e trabalhos de
grupo (resolução de problemas, estudo de caso).
Avaliação periódica: Teste escrito (100%)
Exame final: Teste escrito (100%)
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The lectures will take multiple forms, including theoretical expositions, practical activities and group work (problem
solving, case study).
Periodic assessment: Written test (100%)
Final exam: Written test (100%)
9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Com base em uma abordagem reflexiva e crítica do conteúdo e operação de casos clínicos nas áreas ministradas, o
estudante de pós-graduação deve ser capaz de desenvolver autonomia na avaliação, diagnóstico e intervenção
terapêutica nesse processo de áreas.
9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Based on a reflective and critical approach to the content and operation of clinical cases in the areas taught, the
graduate student should be able to develop autonomy in the assessment, diagnosis and therapeutic intervention in
these areas process.
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Gomella, T. L.; Cunningham, M. D.; Eyal, F. G.; & Tuttle, D. (2009). Neonatology: management, procedures, on-call
problems, diseases, and drugs (6 ed.). New York: McGrawHill Medical.
Herry, S. (2008). Techniques kinésithérapiques spécifiques aux prématurés. Kinesitherapie Scientifique, 484, 33-45.
Kliegman, R. M.; Stanton, B. F.; St. Geme, J. W.; Schor, N. F.; & Behrman, R. E. (2011). Nelson textbook of pediatrics (19ª
ed.). Philadelphia: Saunders, cop.
Palminha, J. M.; & Carrilho, E. M. (2003). Orientação diagnóstica em pediatria: dos sinais e sintomas ao diagnóstico
diferencial. Lisboa: Lidel.
Rudolph, A. M.; Kamei, R. K.; & Overby, K. J. (2002). Rudolph's fundamentals of pediatrics (3.ª ed.). New York: McGrawHill.

Anexo II - Avaliação e Intervenção terapêutica motora orofacial IV/
9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Avaliação e Intervenção terapêutica motora orofacial IV/
9.4.1.1. Title of curricular unit:
Evaluation and intervention on oral-motor functions IV
9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
TF/SLT
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9.4.1.3. Duração:
Semestral/Semiannual
9.4.1.4. Horas de trabalho:
112
9.4.1.5. Horas de contacto:
20
9.4.1.6. ECTS:
4
9.4.1.7. Observações:
A única mudança solicitada para a UC diz respeito à mudança da designação da área científica em português «Terapia
da Fala e Linguagem» para a designação oficial da profissão em Portugal «Terapia da Fala». Mantém-se tudo o
definido para as anteriores edições: o docente responsável; os objetivos de aprendizagem; os conteúdos;
metodologias de ensino.
9.4.1.7. Observations:
The only change requested for the CU concerns the portuguese term used for the scientific area «Terapia da Fala e
Linguagem» to the official terminology used in Portugal «Terapia da Fala». All the rest, as defined for previous
editions, is maintained: the responsible teacher; learning objectives; the contents and teaching methodologies.
9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Sílvia Hitos, Doutora em Fonoaudiologia, Titulo de especialista, Professor coordenador convidado/Carga horária-2h
9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
Susana Manuela Marques Araújo/Mestre/Prof. Adjunto convidado/Carga horária-9h
Alexandre Cavallieri Gomes/ /Mestre/Prof. Adjunto convidado/Carga horária-9h
9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Promoção do domínio de raciocínio clínico em terapia da fala, adequado para responder às necessidades terapêuticas
em indivíduos queimados e em indivíduos com alterações da estética facial, com base na melhor e mais actual
evidência.
Promoção de intervenção terapêutica com qualidade profissional, através de uma prática reflexiva.
O aluno deverá ser capaz de:
1. Selecionar a informação adequada para a avaliação e intervenção nesta área
2. Analisar os dados nas áreas abordadas
3. Comunicar, de forma escrita e oral, as opções clínicas e o seu custo-benefício
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Promoting clinical reasoning in the field of speech, appropriate to meet the therapeutic needs in burned subjects and
subjects with impaired facial aesthetics, based on the best evidence and most current therapy.
Promotion of therapeutic intervention with professional quality through reflective practice.
The student should be able to:
1. Select the appropriate information for the assessment and intervention in this area
2. Analyze the data in the areas addressed
3. Communicate in oral and written form, the clinical options and their cost-benefit
9.4.5. Conteúdos programáticos:
Importância do atendimento terapêutico com pacientes queimados (comprometimento das funções e
estomatognáticas)
Tecido tegumentar
Noções gerais sobre queimaduras
Classificação das queimaduras quanto ao grau
Classificação do paciente queimado adulto e pediátrico
Fisiopatologia da queimadura
Intervenção médica com o paciente queimado
Queimadura das vias aéreas
Infecções
Tipos de cicatrizações
Avaliação e reabilitação em terapia da fala
Apresentação de casos clínicos
Fisiopatologia do envelhecimento facial
Técnicas em medicina estética a laser
Técnicas clínicas de rejuvenescimento facial
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Técnicas de avaliação terapêutica em estética facial
Programa e protocolo de avaliação de tratamento miofuncional e estomatognático para estética facial
Estudo de casos
9.4.5. Syllabus:
Importance of the therapeutic care with burned patients (impairment of functions and stomatognathic)
Tissue fabric
General information on burns
Classification of burns
Classification of burned adult and pediatric patients
Physiopathology of burn
Medical intervention with the burned patient
Burning of the airways
Infections
Types of healings
Speech and Language Therapy assessment and rehabilitation
Presentation of clinical cases
Pathophysiology of facial aging
Techniques in aesthetic laser medicine
Clinical techniques of facial rejuvenation
Therapeutic evaluation techniques in facial aesthetics
Program and protocol for evaluation of myofunctional and stomatognathic treatment for facial aesthetics
Case study
9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Os conteúdos deste curso devem permitir que os alunos possam interligar a teoria com a prática, desenvolvam o
raciocínio fundamental para avaliação e determinação do plano terapeutico para utentes com queimaduras, cicatrizes
ou que desejam uma reabilitação estética da face.
9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The contents of this course should allow the master students to interconnect theory with practice, develop the
fundamental reasoning for evaluation and determination of the therapeutic plan for users with burns, scars or who
desire an aesthetic rehabilitation of the face.
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Expositiva
Aplicação prática dos conhecimentos adquiridos
Avaliação periódica: Teste escrito (100%)
Exame final: Teste escrito (100%)
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Expository
Practical application of acquired knowledge
Periodic assessment: Written test (100%)
Final exam: Written test (100%)
9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Com base em uma abordagem reflexiva e crítica do conteúdo e operação de casos clínicos nas áreas ministradas, o
estudante de pós-graduação deve ser capaz de desenvolver autonomia na avaliação, diagnóstico e intervenção
terapêutica nesse processo de áreas.
9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Based on a reflective and critical approach to the content and operation of clinical cases in the areas taught, the
graduate student should be able to develop autonomy in the assessment, diagnosis and therapeutic intervention in
these areas process.
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Guzmán, C.; Palomino, H. M.; Urzúa, S.; Aranda, P.; & Villanueva, P. (2006). Parámetros de estética facial y gradiente
sociogenético en ninos chilenos. CEFAC, 8 (4), 477-484
McMahon, M. (2008). Burn specific health scale. Australian Journal of Physiotherapy, 54(4), 284.
Paes, C., Toledo, P. & Silva, H. (2007). Fonoaudiologia e estética facial: estudo de casos. CEFAC, 9(2), 213-220.
Silva, N. L.; Vieira, V. S.; & Motta, A. R. (2010); Eficácia de duas técnicas fonoaudiológicas da estética facial no músculo
orbicular dos olhos: estudo piloto. CEFAC, 12 (4), 571-578.
Takacs, A.P., Valdrighi, V., & Assencio-Ferreira, V.J. (2002). Fonoaudiologia e estética: unidas a favor da beleza facial.
Revista CEFAC, 4, 111-116
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Anexo II - Deglutição e disfagia
9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Deglutição e disfagia
9.4.1.1. Title of curricular unit:
Swallowing and disphagia
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:
40
9.4.1.6. ECTS:
8
9.4.1.7. Observações:
As modificações propostas para esta UC são apenas:
- mudança da designação da área cientifica em português «Terapia da Fala e Linguagem» para a designação oficial de
«Terapia da Fala»;
- duração - semestral para anual;
- número total de horas de 140 para 240
- número total de horas de contato de 25 para 40;
- número total de ECTS de 5 para 8.
As 15h serão distribuídas para atualização do conhecimento em áreas de atuação novas (e.g. COVID-19) e
especialização na Doença de Parkinson considerando ser a segunda doença mais prevalente no mundo.
9.4.1.7. Observations:
The proposed changes for this curricular unit are only:
- the scientific area designation in portuguese as «Terapia da Fala e Linguagem» to «Terapia da Fala»;
- duration from semiannual to annual;
- total number of hours from 140 to 240;
- total number of contact hours from 25 to 40;
- total number of ECTS from 5 to 8.
The 15 hours are going to be distrbuted for a new area of intervention (e.g. COVID-19) and to specify the intervention in
the Parkinson disease considering that it is the second most prevalent disease.
9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Susana Isabel Martins Mestre, Mestre em Neurociências e Neuropsicologia Cognitiva, Professor Adjunto convidado
Na atual edição em curso (9ª edição) a carga horária é de 12h;
Na proposta para nova edição pretende-se que a carga horária seja de 19h porque se pretendem desenvolver
conceitos e técnicas na perspetiva de atuação na nova doença COVID-19.
In the current edition is 12h contact hours and for the new proposal is intended 19h to approach a new area of
intervention (e.g. COVID-19).
9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
Ana Rita Cardoso/Mestre/Prof. Adjunto Convidado - Na atual edição em curso (9ª edição) a carga horária é de 4h mas
na nova proposta pretende-se que passe a 12h porque se pretende desenvolver conceitos mais atuais da disfagia na
Doença de Parkinson considerando que é a 2ª doença mais prevalente no mundo.
In the current edition is 4 hours of cntact while for the new proposal it is intended 12h to develop higher specializatin in
the Parkinson's Disease considering that it is thes econd most prevalent disease in the world.
9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O aluno deverá ser capaz de:
1. Realizar uma exploração clínica das estruturas orofaciais;
2. Compreender as alterações anatomo-funcionais da orofaringe e do sistema respiratório;
3. Relacionar as alterações anatomo-funcionais com a função de deglutição;
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4. Conhecer os instrumentos para avaliação e diagnóstico clínico da disfagia orofaríngea;
5. Realizar avaliação funcional da deglutição;
6. Caracterizar a biomecânica da deglutição e respetivas alterações;
7. Realizar relatórios clínicos e funcionais referentes aos exames objetivos de deglutição;
8. Seleccionar, adequadamente, as técnicas terapêuticas utilizadas em disfagia orofaríngea neurogénica em adultos;
9. Desenvolver as competências de avaliação e de intervenção terapêutica.
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The student should be able to:
1. Perform a clinical examination of orofacial structures;
2. Understanding the anatomical and functional disorders of the oropharynx and respiratory system;
3. Relate the anatomical and functional disorders with swallowing function;
4. Knowing the tools for assessment and clinical diagnosis of oropharyngeal dysphagia;
5. Perform functional assessment of swallowing;
6. Characterize the biomechanics of swallowing and their changes;
7. Conduct clinical and functional reports for swallowing objective tests;
8. Select adequately the therapeutic techniques used in neurogenic oropharyngeal dysphagia in adults;
9. Developing skills assessment and therapeutic intervention.
9.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Fisiopatologia das disfagias;
2. Etiologia das disfagias;
3. Fatores de risco associado às disfagias;
4. Potencializadores da disfagia orofaríngea;
5. Avaliação estrutural do sistema estomatognático;
6. Instrumentos de triagem para o deteção de alterações da deglutição;
7. Avaliação clínica não funcional versus funcional;
8. Avaliação instrumental em disfagia – complemento da avaliação clínica;
9. Definição de conduta na disfagia orofaríngea neurofuncional: relações entre os dados recolhidos e a indicação de
via alternativa de alimentação, via oral total ou parcial;
10. Estudos de técnicas terapêuticas indicadas para a Disfagia Orofaríngea: eficiência de técnicas baseada em
evidência.
9.4.5. Syllabus:
1. Pathophysiology of dysphagia;
2. Etiology of dysphagia;
3. Risk factors associated with dysphagia;
4. Negative improvers of oropharyngeal dysphagia;
5. Structural evaluation of the stomatognathic system;
6. Screening instruments for the detection of swallowing disorders;
7. Clinical evaluation of swallowing (Non functional versus functional);
8. Instrumental evaluation for dysphagia - clinical evaluation complement;
9. Definition of conduct in neurofunctional oropharyngeal dysphagia: relationship between the collected data and
suggestion for enteric nutrition, total or partial by mouth;
10. Studies of therapeutic techniques suitable for Oropharyngeal Dysphagia: evidence-based techniques efficiency.
9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Por forma a criar uma boa base de conhecimentos teóricos, que suportem a aplicação prática das competências a
desenvolver, todos os objectivos são inicialmente desenvolvidos através de métodos expositivos e demonstrativos.
Como forma de reforçar as aprendizagens inerentes ao desenvolvimento do conhecimento, a aprendizagem será
posteriormente desenvolvida e reforçada através dos métodos colaborativos e de apresentação e discussão em
grande e em pequeno grupo.
Os conteúdos programáticos definidos visam aprofundar o conhecimento clínico e cientifico na abordagem ao doente
com Disfagia Orofaríngea, tornando o mestrando capaz de avaliar de forma detalhada e elaborar um plano de
intervenção adequado e eficaz na reabilitação da Disfagia Orofaríngea. Com estes conteúdos pretende-se ainda que
construam e desenvolvam um projeto de investigação, que poderá ser posto em prática em outro contexto.
9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
In order to create a good theoretical knowledge base that supports the practical application of the competences to be
developed, all the objectives are initially developed through expositive and demonstrative methods. As a way to
reinforce the learning inherent to knowledge development, will be further developed and reinforced through
collaborative methods and presentation and discussion in large and small groups.
The programmed contents aim to probe the clinical and scientific knowledge in the approach to the patient with
Oropharyngeal Dysphagia, making the master student able to evaluate in detail and to elaborate an adequate and
effective rehabilitation program for Oropharyngeal Dysphagia. With this content, we also intend to build and develop a
research project, which may be put into practice in another context.
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologia de Ensino:
Seminário - a metodologia adoptará formas múltiplas, incluindo exposições teóricas, trabalhos de grupo (aplicação
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=7826cd19-48ed-f6cb-0398-5ff6e8ed3e9d&formId=10fc6e63-dff1-335b-43e2-6…

34/51

04/03/2021

ACEF/2021/1100841 — Guião para a auto-avaliação

prática de técnicas terapêuticas e discussão de casos clínicos) e uso de meios informáticos.
Exame final:
Exame escrito para avaliação dos conteúdos teóricos e raciocínio clínico aplicado à prática - 100%
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching methodologies:
Seminar - The methodology adopts multiple forms, including theoretical presentations, group work (practical
application of therapeutic techniques and discussion of clinical cases) and use of technological tools.
Final exam:
Written exam for evaluation of theoretical contents and clinical reasoning applied to practice - 100%
9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia poderá adotar formas múltiplas, incluindo exposições teóricas, trabalhos de grupo com resolução de
problemas, análise e discussão de casos clínicos e uso de meios informáticos. Uma das estratégias a utilizar é a
discussão de artigos científicos, das metodologias quantitativas versus qualitativas, da utilização da evidência na
prática clínica.
9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The methodology can take multiple forms, including theoretical lectures, group work with problem solving, analysis
and discussion of clinical cases and use of computer resources. One strategy to use the discussion of scientific
papers, quantitative versus qualitative methodologies, the use of evidence in practice clínica.
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Rubin, J.S.; Broniatowski, M. & Kelly, J.H. (2000). The swallowing manual. San Diego: Singular Publishing Group
Leonard, R. & Kendall, K. (1997). Dysphagia assessment and treatment planning: a team approach. San Diego: Singular
Publishing Group.
Murray, J. (1999). Manual of dysphagia assessment in adults. San Diego: Singular Publishing Group.
Cichero, J.A.Y. & Murdoch, B.E. (2003). Dysphagia: foundation, theory and practice. Chichester: John Wiley & Sons.
Crary, M.A & Groher, M.E. (2003). Introduction to adult swallowing disorders. St. Louis: Butterworth Heinemann, cop.
Swigert, N.B. (2007) The source for dysphagia (3ª edição) LinguiSystems, USA

Anexo II - Capacitação de parceiros
9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Capacitação de parceiros
9.4.1.1. Title of curricular unit:
Partners training
9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
TF/SLT
9.4.1.3. Duração:
Semestral/Semiannual
9.4.1.4. Horas de trabalho:
112
9.4.1.5. Horas de contacto:
20
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):
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Luísa Fernanda Marques Soares Taveira / Mestre em Terapia da Fala / Professor Adjunto/Docente de carreira/carga
horária (Contact hours)5h
9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
Edite Saraiva/Mestre/Professor Adjunto convidado/ carga horária (Contact hours)15h
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 fatores de impacto à eficácia comunicativa nas dimensões: cognitiva, emocional, sócio- relacional,
comunicacional, linguística, funcional e comportamental
B. Integrar características de um parceiro comunicativo efectivo
C. Discutir fundamentos da prestação de serviços usando modelos diversificados de intervenção para capacitar
parceiros de pessoas com necessidades complexas de comunicação (NCC).
D. Analisar evidência de investigação sobre as preferências e comportamentos dos parceiros de comunicação (PC)
E. Executar uma avaliação cultural e linguisticamente apropriada da competência comunicativa do PC
F. Integrar as principais etapas do treino de PC
G. Discutir modelos e estratégias para a modificação de comportamento linguístico e interpessoal de PC
H. Desenvolver metas, objetivos e os níveis esperados de realização, em relação ao processo de capacitação
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
A. Analyze impact factors for communicative effectiveness in the cognitive, emotional, socio-relational,
communicational, linguistic, functional and behavioral dimensions
B. Integrate characteristics for an effective communicative partner
C. Discuss fundamentals of service delivery using multiple models of intervention to empower partners of people with
complex communication needs (NCC).
D. Analyze research evidence for preferences and behaviors of Communicative Partners (CP)
E. Perform a culturally and linguistically appropriate assessment of CP communicative competence
F. Integrate key steps for CP training
G. Discuss models and strategies for the modification of CP linguistic and interpersonal behavior
H. Design goals, objectives and the expected levels of achievement, in relation to the training process
9.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Definição e características de um parceiro de comunicação
2. Papel dos parceiros de comunicação
3. Etapas do processo de capacitação de parceiros para a interação junto de pessoas com NCC no que refere:
-Desejos e necessidades de comunicação.
-Capacidade de usar opções de comunicação recomendadas.
-Determinação de resultados funcionais e significativos.
-Interações dos indivíduos com diferentes parceiros de comunicação em diversas situações e
ambientes.
-Necessidades de capacitação dos parceiros de comunicação
4. Redes sociais
5. Círculos de comunicação
6. Contextos de comunicação
7. Instrumentos de avaliação
8. Modelos de capacitação
9. Objetivos e estratégias de capacitação
9.4.5. Syllabus:
1. Definition and characteristics of a communication partner
2. Role of communication partners
3. Stages of the process of partners empowerment for interaction with people with NCC regarding
-Communication wants and needs.
-Ability to use recommended communication options.
-Determination of functional and meaningful outcomes.
-Interactions of individuals with different communication partners in multiple situations and
environments.
-Needs for the empowerment of communication partners.
4. Social networks
5. Communication circles
6. Communication contexts
7. Evaluation tools
8. Training Modes
9. Objectives and Strategies for capacity building
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: 3, 4, 5 e 6
Objetivo D: 2 e 3
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Objetivo E: 3, 7
Objetivo F: 3, 8 e 9
Objetivo G: 8 e 9
Objetivo H: 9
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: 3, 4, 5 and 6
Objective D: 2 and 3
Objective E: 3 and 7
Objective F: 3, 8 and 9
Objective G: 8 and 9
Objective H: 9
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:
Trabalho individual – 100%
Exame final:
Prova escrita - 100%
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Expositive, collaborative, demonstrative and active. Screening and analysis of videos, demonstration and use of
materials.
Periodical assessment:
Individual essay – 100%
Final exam:
Written exam – 100%
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.
9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The students will have a theoretical approach to the concepts of the curricular unit, through lessons and are invited to
participate in thorough discussions about the issues under study.
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Binger, C., & Kent-Walsh, J. (2012). Selecting Skills To Teach Communication Partners: Where Do I Start? Perspectives
on Augmentative and Alternative Communication, 21 (4), 127–135. doi: 10.1044/aac21.4.127
Blackstone, S., & Hunt Berg, M. (2003). Social networks: A communication inventory for individuals with complex
communication needs and their communication partners-Inventory booklet. Monterey, CA: Augmentative
Communication, Inc.
Jennifer Kent-Walsh & David Mcnaughton (2005). Communication Partner Instruction in AAC: Present Practices and
Future Directions, Augmentative and Alternative Communication, 21 (3), 195-204.
Kent-Walsh, J., Murza, K.A., Malani, M.D., & Binger, C. (2015). Effects of Communication Partner Instruction on the
Communication of Individuals using AAC: A Meta-Analysis, Augmentative and Alternative Communication, 31 (4), 271284.

Anexo II - Desenvolvimento e gestão do processo comunicativo
9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Desenvolvimento e gestão do processo comunicativo
9.4.1.1. Title of curricular unit:
Development and management of communication process
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9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
CSC)/SBS
9.4.1.3. Duração:
Semestral/Semiannual
9.4.1.4. Horas de trabalho:
140
9.4.1.5. Horas de contacto:
25
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):
Pedro Costa Malheiros / Mestre / Professor adjunto convidado/carga horária (Contact hours)25h
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. Fortalecer o desenvolvimento e gestão do processo comunicativo na sua dimensão relacional
B. Detectar barreiras e facilitadores no processo de tomada de decisões de forma a maximizar a autonomia e eficácia
comunicativa
C. Explorar o feedback dos outros
D. Integrar estratégias de controlo do stress e o medo de falar
E. Fortalecer a capacidade de empatia
F. Priorizar o estilo de comunicação assertiva
G. Desenvolver atitudes e comportamentos que tornam a comunicação inspiradora e motivante
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
At the end of the curricular unit the student should be able to:
A. Strengthen the development and management of the communicative process in its relational dimension.
B. Detect barriers and facilitators in the decision-making process to maximize autonomy and communicative
effectiveness.
C. Explore the feedback from others
D. Integrate strategies to control stress and fear of speaking
E. Strengthen empathy skills
F. Prioritize assertive communication style
G. Thrive attitudes and behaviors that make communication inspiring and motivating
9.4.5. Conteúdos programáticos:
1) A comunicação individual e interpessoal
2) Modelo pragmático da comunicação interpessoal
3) Comunicação interpessoal e contexto
4) O uso da linguagem na comunicação interpessoal
5) Comunicação interpessoal e competência comunicativa (CC)
6) Regras para dar e receber feedback de forma construtiva
7) Estratégias de regulação de ansiedade: técnicas de relaxamento e de confronto cognitivo.
8) “O radar social” – compreensão dos sentimentos e perspectivas dos outros
9) A preparação dos momentos de comunicação
10) Encontrar os temas e motivações apelativas a cada interlocutor
11) Os componentes do impacto nos outros:
- Captar e manter a atenção dos outros
- Persuadir e apelar para os interesses do outro
- Desenvolver os argumentos pessoais
- Lidar com objecções através da escuta activa e reformulação
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9.4.5. Syllabus:
Syllabus
1) Individual and interpersonal communication
2) Pragmatic model of interpersonal communication
3) Interpersonal communication and context
4) Language use in interpersonal communication
5) Interpersonal communication and communicative competence (CC)
6) Rules for giving and constructively receiving feedback
7) Anxiety regulation strategies: relaxation and cognitive confrontation techniques.
8) "The social radar" - understanding the feelings and perspectives of others
9) The preparation of communication moments
10) Finding the themes and motivations that appeal to each interlocutor
11) The impact components on others:
- Capturing and keeping the attention of others
- Persuading and appealing to the interests of the other
- Developing personal arguments
- Dealing with objections by active listening and reformulation
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: 2, 3 e 4
Objetivo C: 5 e 6
Objetivo D: 7
Objetivo E: 5, 7 e 8
Objetivo F: 8 e 9
Objetivo G: 10 e 11
9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Objective A: 1, 2 and 3
Objective B: 2, 3 and 4
Objective C: 5 and 6
Objective D: 7
Objective E: 5, 7 and 8
Objective F: 8 and 9
Objective G: 10 and 11
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:
Trabalho individual – 100%
Exame final:
Prova escrita - 100%
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Expositive, collaborative, demonstrative and active. Screening and video analysis, demonstration and use of practical
materials.
Periodical assessment:
Written essay – 100%
Final exam:
Written exam – 100%
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.
9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The students will have a theoretical approach to the concepts of the curricular unit, through lessons and are invited to
participate in thorough discussions about the issues under study.
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Neves, J. D., Garrido, M., & Simões, E. (2006). Manual de competências pessoais, interpessoais e instrumentais–teoria
e prática. Lisboa, 1ª Ed, Sílabo.
Hughes, M., & Terrell, J. B. (2011). The emotionally intelligent team: understanding and developing the behaviors of
success. John Wiley & Sons.
Goleman, D. (2006). Inteligência Social: A Nova Ciência das
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Relações Humanas: Círculo de Leitores.
Horwitz, B. (2002). Communication apprehension: Origins and management. Cengage Learning.

Anexo II - Avaliação e Intervenção em adultos com necessidades complexas de comunicação
9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Avaliação e Intervenção em adultos com necessidades complexas de comunicação
9.4.1.1. Title of curricular unit:
Assessment and Intervention in adults with CCN
9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
TF/STL
9.4.1.3. Duração:
Anual/Annual
9.4.1.4. Horas de trabalho:
280
9.4.1.5. Horas de contacto:
50
9.4.1.6. ECTS:
10
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):
Martin Hagen Lautherbach / Doutor /Professor coordenador convidado/carga horária (Contact hours)15h
9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
Ana Murteira /Doutor/Professor Coordenador convidado/carga horária (Contact hours)10h
José Fonseca /Doutor//Professor Coordenador convidado// Especialista reconhecido CTC/carga horária (Contact
hours) 6h
Luísa Taveira / Especialista reconhecida CTC/carga horária (Contact hours) 14h
Inês Tello Rodrigues /Doutor/Prof. Adjunto de carreira/carga horária (Contact hours) 10h
9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A. Integrar barreiras e facilitadores no processo de comunicação de pessoas com necessidades complexas de
comunicação (NCC)
B. Integrar o processo de tomada de decisão de forma a maximizar a autonomia a a eficácia comunicativa
C. Aperfeiçoar o processo de avaliação de adultos com NCC
D. Integrar diferentes metodologias, métodos e estratégias de intervenção em diferentes contextos e condições
clínicas
E. Projectar redes sociais em CAA
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
A. Integrate barriers and facilitators in communication process of people with complex communication needs (CCN)
B. Integrate the decision-making process to maximize autonomy and communicative effectiveness
C. Improve the process of evaluating children with CCN
D. Integrate different methodologies, methods and intervention strategies in different contexts and groups with CCN
E. Design social networks in AAC
9.4.5. Conteúdos programáticos:
1) Processo de tomada de decisão em adultos com necessidades complexas de comunicação (NCC).
2) Avaliação e Intervenção em comunicação aumentativa e alternativa (CAA) no âmbito de:
- Intervenção comunitária: Família / contexto laboral/contexto social...
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- Intervenção hospitalar
- Modelos de equipa e intervenção em CAA para diferentes condições clínicas (i.e. alterações da comunicação em
condições neurogénicas adquiridas e neurodegenerativas)
3) Redes sociais como promotoras do sucesso da intervenção em CAA
9.4.5. Syllabus:
1) Decision-making process with adults with complex communication needs
2) Assessment and intervention in augmentative and alternative communication (AAC) within the scope of:
- Community intervention: Family /work context/social context...
- Hospital intervention
- Team models and AAC intervention for different clinical conditions (i.e. communication disorders in neurogenic and
neurodegenerative conditions)
3) Social networks as promoters of successful AAC intervention
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: 2
Objetivo E: 3
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 and 2
Objective D: 2
Objective E: 3
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologia expositiva, colaborativa, demonstrativa e activa. Visionamento, análise de vídeos e reflexão conjunta.
Demonstração e utilização de materiais de avaliação e intervenção em CAA.
Avaliação periódica:
Trabalho individual – 100%
Exame final:
Prova escrita - 100%
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Expositive, collaborative, demonstrative and active. Screening and video analysis, demonstration and use of AAC
materials.
Periodical assessment:
Individual essay – 100%
Final exam:
Written exam – 100%
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, roleplay, bem como análise de artigos
científicos.
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 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
displayed, use of assessment tools, practical materials for clinical intervention, roleplay and research papers analysis.
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Bayles AK & Tomoeda CK (2014). Cognitive-comunication disorders of dementia: definition, diagnosis, and treatment.
San Diego: Plural Publishing.
Blackstone SW, Beukelman D & Yorkston K (Eds.). (2015), Patient provider communication: Roles of speech-language
pathologists and other health care professionals San Diego, CA: Plural Publishing.
Cascella, P. & Paul, R. (2007). Introduction to Clinical Methods in Communication disorders: (2ª ed.) Baltimore: Paul H.
Brooks Publishing Co. Inc.
Loncke, F. (2014). Augmentative and alternative communication models and applications for educators,
speech-language pathologists, psychologists, caregivers, and users. San Diego: Plural Publishing Inc.
Simmons-Mackie, Nina ; King, Julia M. ; Beukelman, David R. (2013). Supporting communication for adults with acute
and chronic aphasia. Baltimore : Paul H. Brookes, cop. 2013. XVII, 346 p.
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Anexo II - Avaliação e intervenção em crianças com necessidades complexas de comunicação
9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Avaliação e intervenção em crianças com necessidades complexas de comunicação
9.4.1.1. Title of curricular unit:
Assessment and intervention with children with complex communication needs
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:
280
9.4.1.5. Horas de contacto:
50
9.4.1.6. ECTS:
10
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, Mestre em Psicologia do desenvolvimento e da educação, Especialista na área de
Ciências e Tecnologias da saúde – Terapia da fala; Professor Adjunto/carga horária (Contact hours) 15h
9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
Patricia Nogueira /Doutoramento/Professor Coordenador convidado/carga horária (Contact hours)12h
Susana Capitão / Doutoramento/Professor Coordenador convidado/Título de especialista em Ciências e Tecnologias
da Saúde, especialidade em Terapia da Fala/ carga horária (Contact hours) 3h
João Canossa Dias / Título de Especialista/Professor adjunto convidado/Título de especialista em Ciências e
Tecnologias da Saúde, especialidade em Terapia da Fala/ carga horária (Contact hours) 20h

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A. Integrar barreiras e facilitadores no processo de comunicação de pessoas com necessidades complexas de
comunicação (NCC)
B. Integrar o processo de tomada de decisão de forma a maximizar a autonomia a a eficácia comunicativa
C. Aperfeiçoar o processo de avaliação de crianças com NCC
D. Integrar diferentes metodologias, métodos e estratégias de intervenção em diferentes contextos e grupos com NCC
E. Projectar redes sociais em CAA
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
A. Integrate barriers and facilitators in communication process of people with complex communication needs (CCN)
B. Integrate the decision-making process to maximize autonomy and communicative effectiveness
C. Improve the process of evaluating children with CCN
D. Integrate different methodologies, methods and intervention strategies in different contexts and groups with CCN
E. Design social networks in AAC
9.4.5. Conteúdos programáticos:
1) Processo de tomada de decisão e operacionalização da intervenção em crianças com necessidades complexas de
comunicação.
2) Avaliação e Intervenção em comunicação aumentativa e alternativa (CAA) no âmbito de:
- Intervenção comunitária: Família / Escola
- Intervenção hospitalar
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- Modelos de equipa e intervenção em CAA
3) Redes sociais como promotoras do sucesso da intervenção em CAA
9.4.5. Syllabus:
1) Decision-making process and intervention with children with complex communication needs
2) Evaluation and intervention in augmentative and alternative communication (AAC) within the scope of:
- Community intervention: Family / School
- Hospital intervention
- Team models and AAC intervention
3) Social networks as promoters of successful AAC intervention
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: 2
Objetivo E: 3
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 and 2
Objective D: 2
Objective E: 3
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologia expositiva, colaborativa, demonstrativa e activa. Visionamento, análise de vídeos e reflexão conjunta.
Demonstração e utilização de materiais de avaliação e intervenção em CAA.
Avaliação periódica:
Trabalho individual – 100%
Exame final:
Prova escrita - 100%
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Expositive, collaborative, demonstrative and active. Screening and video analysis, demonstration and use of clinical
and AAC materials.
Periodical assessment:
Written essay – 100%
Final exam:
Written exam – 100%
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, roleplay, bem como análise de artigos
científicos.
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 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
displayed, use of assessment tools, practical materials for clinical intervention, roleplay and research papers analysis.
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Beukelman, D., Light, J. & Reichle, J. (2002). Exemplary practices for beginning communicators: implications for AAC.
Baltimore: Paul H. Brooks Publishing Co. Inc.
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 Co. Inc
Beukelman, D. & McNaughton, D. (2010). Transition strategies for adolescents & young adults who use AAC. H
Brookes.
Kent-Walsh, J & Binger, C (2010). What every speech languagepathologist/audiologist should know about
augmentative and alternative communication. Boston: Pearson.
Loncke, F. (2014). Augmentative and alternative communication models and applications for educators, speechlanguage pathologists, psychologists, caregivers, and users. San Diego: Plural Publishing Inc.

Anexo II - Sistema de prestação de serviços em Necessidades Complexas de Comunicação (NCC)
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9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Sistema de prestação de serviços em Necessidades Complexas de Comunicação (NCC)
9.4.1.1. Title of curricular unit:
Service delivery in Complex Communication Needs (CCN)
9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
TF/SLT
9.4.1.3. Duração:
Semianual/Semiannual
9.4.1.4. Horas de trabalho:
120
9.4.1.5. Horas de contacto:
20
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 Rodrigues /Doutor /Professor Adjunto de carreira/carga horária (Contact hours) 10h
9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
Luísa Fernanda Marques Soares Taveira / Mestre em Terapia da Fala / Professor Adjunto de carreira/carga horária
(Contact hours) 10h
9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A. Discutir acerca dos pressupostos metodológicos da prestação de serviços em comunicação aumentativa (CAA)
B. Criticar o processo de operacionalização de uma abordagem colaborativa dos mecanismos de sistemas e fundos
C. Especificar componentes da prestação de serviços
D. Analisar fontes de financiamento e estruturas de encaminhamento
E. Integrar procedimentos de defesa legais e regulamentares relacionados com necessidades complexas de
comunicação (NCC)
F. Examinar legislação/regulamentação em relação aos direitos para aceder à CAA e às TA
G. Integrar pressupostos que favoreçam a auto-deteminação e a auto-defesa das pessoas com NCC
H. Especificar diferentes modos de criação e disseminação de informação
I. Discutir procedimentos de garantia da qualidade, acreditação e regulamentos de certificação
J. Analisar custo eficácia e custo eficiência na gestão de equipamentos
K. Examinar funções e responsabilidades dos membros da equipa
L. Discutir técnicas de supervisão em CAA
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
A. Discuss the methodological rationale for augmentative communication (AAC)
B. Criticize the operationalizing process for a collaborative approach to systems mechanisms and funds
C. Specify components of service provision
D. Analyse funding sources and referral structures.
E. Integrate legal and regulatory advocacy procedures related to the person with complex communication needs (CCN)
F. Examine legislation/regulation regarding the rights of individuals to access AAC and Supportive Technology
G. Integrate assumptions that foster self-determination and self-defense for people with CCN
H. Specify different processes of creating and disseminating information about AAC
I. Discuss quality assurance procedures, accreditation and certification regulations
J. Analyze cost effectiveness and cost-efficiency in AAC equipment management
K. Examine roles and responsibilities of team members
L. Discuss supervisory techniques in AAC
9.4.5. Conteúdos programáticos:
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1) O processo de construção da equipa colaborativa: comunidades de prática
2) Abordagem colaborativa, centrada na pessoa: competências e estratégias
3) Modelos de prestação de serviços em CAA
4) Contextos de prestação de serviços em CAA
5) Mecanismos de aquisição de sistemas e fundos
6) Formação em CAA
7) Legislação
8) Criação e adaptação de produtos em CAA
9) Coordenação de serviços em CAA
9.4.5. Syllabus:
1) The collaborative team building process: communities of practice
2) Collaborative, person-centered approach: competencies and strategies
3) Models of CAA service delivery
4) Contexts of CAA service delivery
5) Systems and funding mechanisms
6) Training for AAC
7) Legislation
8) Product design and adaptation in AAC
9) Coordination of AAC services
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 e 5
Objetivo C: 3, 4 e 5
Objetivo D:5
Objetivo E: 6 e 7
Objetivo F: 7
Objetivo G: 7 e 8
Objetivo H: 8 e 9
Objetivo I: 8 e 9
Objetivo J: 8 e 9
Objetivo K: 9
Objetivo L: 9
9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Objective A: 1, 2 and 3
Objective B: 4 and 5
Objective C: 3, 4 and 5
Objective D: 5
Objective E: 6 and 7
Objective F: 7
Objective G: 7 and 8
Objective H: 8 and 9
Objective I: 8 and 9
Objective J: 8 and 9
Objective K: 9
Objective L: 9
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:
Trabalho individual – 100%
Exame final:
Prova escrita - 100%
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Expositive, collaborative, demonstrative and active. Screening and video analysis, demonstration and use of practical
materials.
Periodical assessment:
Written essay – 100%
Final exam:
Written exam – 100%
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 activamente, quer através de discussões quer através de reflexões, sobre os assuntos em
estudo.
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9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The students will have a theoretical approach to the concepts of the curricular unit, through lessons and are invited to
participate in thorough discussions about the issues under study.
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Gormley, J., & Light, J. (2019). Providing Services to Individuals With Complex Communication Needs in the Inpatient
Rehabilitation Setting: The Experiences and Perspectives of Speech-Language Pathologists. American journal of
speech-language pathology, 28(2), 456–468.
Kent-Walsh, J & Binger, C. (2010). What every speech language pathologist/audiologist should know about
augmentative and alternative communication. Boston: Pearson.
Loncke, F. (2014). Augmentative and alternative communication models and applications for educators, speechlanguage pathologists, psychologists, caregivers, and users. San Diego: Plural Publishing Inc.
Ogletree, B.T, McMurry, S, Schmidt, M., Evans, K. (2018). The changing world of augmentative and alternative
communication (AAC): examining three realities faced by today’s AAC provider. Perspectives of the ASHA Special
Interest Groups. 3, 113–22.

Anexo II - Tecnologias de apoio
9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Tecnologias de apoio
9.4.1.1. Title of curricular unit:
Assistive technologies
9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
TF/SLT
9.4.1.3. Duração:
Semestral/Semiannual
9.4.1.4. Horas de trabalho:
196
9.4.1.5. Horas de contacto:
35
9.4.1.6. ECTS:
7
9.4.1.7. Observações:
Na única edição em que abriu a especialização em Necessidades Complexas de Comunicação (2013) esta UC
«Tecnologias de apoio» eram duas UCs: Tecnologias de apoio I e Tecnologias de apoio I.
9.4.1.7. Observations:
In the only edition of the Complex CommunicationNeeds specialization that opened in 2013 this Curricular Unit (CU)
«Assistive Technonologies» eram duas CUs:«Assistive Technonologies I» and «Assistive Technonologies II»
9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Luís Azevedo / Doutor/ Professor Coordenador convidado/carga horária (Contact hours)12h
9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
Luisa Taveira/ Mestre/Prof. Adjunto de carreira/Reconhecimento de Especialista pelo CTCcarga horária (Contact hours)
8h
Miriam Azevedo/Licenciada/Assistente convidado/carga horária (Contact hours)10h
Sara Rodrigues/Licenciada/Assistente convidado/carga horária (Contact hours) 5h
9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A. Examinar o processo de utilização e aplicação de uma tecnologia de apoio (TA)
B. Integrar as tecnologias de apoio à comunicação, à mobilidade, à manipulação, à orientação e à cognição
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C. Especificar as necessidades a partir de um processo de avaliação sistémico definindo recursos, procedimentos,
metodologias e estratégias em TA
D. Adaptar os recursos tecnológicos aos diferentes contextos situacionais e utilizadores
E. Desenvolver uma abordagem multimodal que promova uma comunicação efectiva dos utilizadores e parceiros de
comunicação com recurso às TA
F. Fortalecer o processo de tomada de decisão em TA
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
A. Examine the process of using and applying an Assistive Technology (AT)
B. Integrate assistive technologies for communication, mobility, manipulation, orientation and cognition
C. Specify needs based on a systemic evaluation process defining resources, procedures, methodologies and
strategies in AT
D. Adapt technological resources to different situational contexts and users
E. Develop a multimodal approach that promotes effective communication of users and communication partners
F. Strengthen the AT decision-making process
9.4.5. Conteúdos programáticos:
1) Modelos em tecnologias de apoio
2) Interface pessoa/produto de apoio
3) Recursos, métodos, componentes e estratégias em TA
- Mobilidade
- Orientação
- Manipulação
- Cognição
- Comunicação
4) Recursos tecnológicos de suporte ao processo de autonomia de pessoas com necessidades complecas de
comunicação
5) Processo de tomada de decisão em TA
9.4.5. Syllabus:
Syllabus
1) Models in Assistive Technology
2) Person/support product interface
3) Resources, methods, components and strategies in AT
- Mobility
- Orientation
- Manipulation
- Cognition
- Communication
4) Technological resources to support the autonomy process of people with complex communication needs
5) Decision-making process in AT
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: 2 e 3
Objetivo C: 3 e 4
Objetivo D: 4
Objetivo E: 4 e 5
Objetivo F: 5
9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Objective A: 1, 2 and 3
Objective B: 2 and 3
Objective C: 3 and 4
Objective D: 4
Objective E: 4 and 5
Objective F: 5
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologia expositiva, colaborativa, demonstrativa e activa. Visionamento e análise de vídeos, demonstração e
utilização de TA.
Avaliação periódica:
Trabalho individual – 100%
Exame final:
Prova escrita - 100%
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Expositive, collaborative, demonstrative and active. Screening and videos analysis, demonstration and use of practical
AT materials.
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Periodical assessment:
Written essay – 100%
Final exam:
Written exam – 100%
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 UC, e são estimulados
no sentido de participarem activamente, quer através de discussões quer através de reflexões, sobre os assuntos em
estudo
9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The students will have a theoretical approach to the concepts of the curricular unit, through lessons and are invited to
participate in thorough discussions about the issues under study
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Cook, A., & Hussey, S. (2002). Assistive Technologies:
Principles and Practice, Second Edition. St. Louis: Mosby.
Fager, S., Fried-Oken, M., Jakobs, D., & Beukelman, D. (2019). New and emerging access technologies for adults with
complex communication needs and severe motor impairments: State of the science. Augmentative and Alternative
Communication, 35 (1),13-25.
De Jonge, D., Scherer, M., & Rodger, S. (2007). Assistive technology in the workplace. Elsevier Health Sciences.
Scherer, M. J. (2005). Living in the State of stuck: How Technology Impacts the Lives of People with Disabilities, Fourth
Edition. Cambridge, MA: Brookline Books.
Johnston, S. S., Reichle, J., Feeley, K. M., & Jones, E. A. (2012). AAC Strategies for Individuals with Moderate to Severe
Disabilities. Brookes Publishing Company. PO Box 10624, Baltimore, MD 21285.

Anexo II - Trabalho de projeto
9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Trabalho de projeto
9.4.1.1. Title of curricular unit:
Project work
9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
TF/SLT
9.4.1.3. Duração:
Semestral/Semiannual
9.4.1.4. Horas de trabalho:
840
9.4.1.5. Horas de contacto:
120TC/30OT
9.4.1.6. ECTS:
30
9.4.1.7. Observações:
No total das 30 Orientações tutoriais:
-10 horas de contato - são com o grupo total de estudantes para Estatística (Doutora Inês Lopes);
- 20 horas de contato são com o grupo dividido em dois para orientação metodológica dos projetos de investigação
(Doutora Isabel Guimarães-20h; Doutora Inês Rodrigues-20h)
9.4.1.7. Observations:
For the tutorials with 30 hours :
- 10 contact hours are with all the group- Statistics (Doctor Inês Lopes);
- 20 contact hours are with the group divided in two for methodological supervision of the project plans (Doctor Isabel
Guimarães and Doctor Inês Rodrigues)
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9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Isabel Cristina Ramos Peixoto Guimarães, Doutora em Fonética Experimental, Professora Coordenadora de
carreira/Especialista-reconhecimento pelo CTC/Carga horária(Contact hours)-20h
9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
Inês Tello Rato Milheiras Rodrigues, Doutora em Neurociências Cognitivas, Professor Adjunto de carreira/Especialistareconhecimento pelo CTC/Carga horária(Contact hours)-20h
Inês Isabel Sousa Lopes, Doutora em Gestão, Professor Coordenador convidado/Carga horária(Contact hours)-10h
9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
a) Aprofundar conhecimentos que permitam a promoção da capacidade de compreensão na área em estudo,
envolvendo sempre uma análise crítica, baseada em reflexões proporcionadas pelo mais completo e atualizado
“estado de arte” da área temática em que se insere;
b) Fomentar a capacidade de lidar com situações de um razoável nível de complexidade e possibilitar a reflexão sobre
a “integração” das diversas perspetivas disciplinares;
c) Ser capaz de partilhar, de uma forma adequada, as conclusões do processo de aquisição de conhecimentos e até,
eventualmente, de competências adquiridas;
d) Adquirir aptidões que habilitem, ao longo da vida, a contribuir para a melhoria da saúde e do sistema de saúde.
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
) In depth knowledge enabling the ability to promote understanding in the study area, often involving a critical analysis
based on reflections offered by the most complete and updated "state of art" of the subject area in which it operates;
b) increase the ability to handle situations a reasonable level of complexity and enable reflection on the "integration" of
different disciplinary perspectives;
c) be able to share in an appropriate way, the conclusions of the knowledge acquisition process and to eventually
acquired skills;
Acquire skills that enable, throughout life, to contribute to the improvement of health and the health system.
9.4.5. Conteúdos programáticos:
• Identificação de um problema que careça de resolução ou de uma questão que careça de resposta;
• Revisão bibliográfica criteriosa nesse domínio;
• Formulação de dúvidas/questões e/ou hipóteses ou objetivos de intervenção sobre o problema ou a questão inicial;
• Desenho fundamentado de um processo de investigação ou de intervenção que permita dar resposta às hipóteses ou
questões formuladas, ou programação e implementação de um conjunto de atividades que realizem os objetivos da
intervenção proposta.
9.4.5. Syllabus:
• Identification of a problem which needs resolution or an issue which needs to be replied;
•Literature review in this area;
• Formulation of questions / issues and / or hypotheses or objectives of intervention on the problem or the initial
question;
• Drawing of a reasoned process of investigation or intervention that allows to answer the hypotheses or questions
asked, or programming and implementation of a set of activities to reach the goals of the intervention.
9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Pretende-se que o trabalho proporcione, para além da aquisição de conhecimentos, a capacidade de os “integrar” em
realidades concretas que propiciem a vontade de investigar e, portanto, de melhor compreender um
“problema”concreto.
9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
It is intended that the work provides, in addition to the acquisition of knowledge, the ability to "integrate" into concrete
realities that foster the desire to investigate and thus better understand a concrete "problem".
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O texto final (relatório) do trabalho de projeto será sujeito a provas públicas de apreciação e discussão por júri
nomeado pelo Diretor da ESSA, respeitando as orientações definidas pelo Conselho Técnico Científico.
O aluno que não conclua o Trabalho de Projeto no prazo previsto poderá requerer uma nova inscrição na Unidade
Curricular e dispor de mais um semestre para a sua conclusão. A reinscrição implica o pagamento da respetiva
propina.
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The final text (report) of the project work will be subject to public examination and discussion of assessment panel
appointed by the Director of ESSA, respecting the guidelines set by the Technical Scientific Council.
Students who do not complete the report within the prescribed period may require a new application in the Course and
have one more semester for completion.
The re-enrollment requires the payment of the respective bribery.
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9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
O processo de ensino-aprendizagem será realizado sob a tutela de um orientador designado, privilegiará no seu
desenvolvimento, para além da base tutorial, a promoção de situações de aprendizagem diversificadas (debates,
apresentações de temas pelos alunos em grupos de discentes e em seminários, reflexões em grupo) ao longo do
trabalho de projeto.
9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching-learning process will be conducted under the supervision of a designated supervisor, will focus on
development beyond the basic tutorial, the promotion of diverse learning situations (discussions, presentations of
topics by students in groups of students and seminars, reflections group) along the project work.
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Não aplicável/ not applicable

9.5. Fichas curriculares de docente
Anexo III - Ana Filipa Garcez Gonzaga Murteira
9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ana Filipa Garcez Gonzaga Murteira
9.5.2. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo III - Edite Susana Marques Saraiva
9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Edite Susana Marques Saraiva
9.5.2. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo III - José Manuel Borges Fonseca
9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Manuel Borges Fonseca
9.5.2. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo III - Luís Manuel de Faria Azevedo
9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Luís Manuel de Faria Azevedo
9.5.2. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo III - Martin Hagen Lauterbach
9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Martin Hagen Lauterbach
9.5.2. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo III - João Pedro Morujão Canossa Dias
9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
João Pedro Morujão Canossa Dias
9.5.2. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo III - Miriam de Brito e Melo Azevedo
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9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Miriam de Brito e Melo Azevedo
9.5.2. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo III - Pedro Alexandre Dias da Costa Malheiro
9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Pedro Alexandre Dias da Costa Malheiro
9.5.2. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo III - Patrícia Machado Nogueira Pinto
9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Patrícia Machado Nogueira Pinto
9.5.2. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo III - Sara Lopes Nunes Rodrigues
9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Sara Lopes Nunes Rodrigues
9.5.2. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo III - Susana Maria Capitão da Silva Alves
9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Susana Maria Capitão da Silva Alves
9.5.2. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo III - Luísa Fernanda Marques Taveira Soares
9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Luísa Fernanda Marques Taveira Soares
9.5.2. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
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