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Decisão do Conselho de Administração
1. Tendo recebido o Relatório Final de Avaliação/Acreditação elaborado pela Comissão de Avaliação
Externa relativamente ao ciclo de estudos Terapia da Fala 
2. conferente do grau de Licenciado
3. a ser leccionado na(s) Unidade(s) Orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.)
Escola Superior De Saúde Do Alcoitão
4. da(s) Instituição(ões) de Ensino Superior / Entidade(s) Instituidora(s)
Escola Superior De Saúde Do Alcoitão
5. O Conselho de Administração da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, na sua
reunião de 2022/07/07
6. decide: Acreditar
7. por um período de (anos): 6
8. a partir de: 2021/07/31
9. Número máximo de admissões: 36
10. Condições (O prazo para cumprimento das condições é contado a partir da data de comunicação
da decisão à IES)(Português):
<sem resposta>
11. Fundamentação (Português)
O Conselho de Administração decide acreditar o ciclo de estudos, em concordância com a
recomendação e a fundamentação da Comissão de Avaliação Externa.
As alterações apresentadas no ponto 9. do guião de autoavaliação e na resposta a pedido de
informação, em anexo, são aceites.

12. Anexo: (impresso na página seguinte)
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Processo nº ACEF/2021/0420402 
Instituição de ensino superior: Escola Superior de Saúde Do Alcoitão 
Unidade orgânica: Escola Superior de Saúde Do Alcoitão 
Ciclo de estudos: Terapia da Fala  
Grau: Licenciado 

 

Assunto: Atualização de Dados GAA  

Pedido A3ES: Solicita-se o envio de informação atualizada relativa a todos os elementos constantes do 
Guião de Autoavaliação que tenham, entretanto, sofrido alterações (corpo docente, número de 
estudantes colocados e de graduados, etc.).  

ESSAlcoitão - Resposta:  

Apresenta-se atualização dos pontos 5.2.; 6.1.1.; 9.3.3 e Anexo II   

5.2. – Atualização da procura do ciclo de estudos   

 21/22 

Nº de vagas 36 

Nº de candidatos 58 d) 19b) 

Nº de colocados 
16 c) 

Nº de inscritos 1º ano 1ª vez 
14 

Nota de candidatura do último candidato 
118.25 

Nota média de entrada 
128.9 

 
a) Todos os concursos 
b) Todos os candidatos/concursos de 1ª opção (não inclui Mudança par IC) 
c) Colocados 1ª opção (não inclui Mudança par IC) 
d) Todos os candidatos/concursos 1ª, 2ª e 3ª opção (não inclui mudança par instituição/curso) 
e) Colocados todas as opções/concursos (não inclui mudança par instituição/curso) 

 
 
6.1.1. – Eficiência formativa em 20/21  

Diplomados Nº 

Nº diplomados  11 

Nº diplomados em N*  anos  
10  

Nº diplomados em N+1 anos  
1 

Nº diplomados em N+2 anos  
0 
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9.3.3. – Reformulação da proposta de novo plano de estudos  

Após reflexão sobre a tipologia de aulas, metodologias de aprendizagem e competências a adquirir – 
ponderou-se sobre a necessidade de aumentar o número total de horas de estágio. Pretendeu-se também 
com esta reformulação que o processo de aprendizagem de prática clínica passe a ser mais gradual. Nesse 
sentido, foram revistos, em particular, o número de horas de estágio do 1º, 2º e 3º anos. O aumento de 
horas no 1 e 2º ano (25 horas semana, durante 2 e 3 semanas, respetivamente) permite a aquisição de 
competências de prática clínica de avaliação e intervenção mais gradativa para o iniciar o 3º ano 
(35h/semana) e alcançar competências de autonomia no 4º ano, como se destaca abaixo a negrito  
 

UNIDADES CURRICULARES Área 
científica Duração 

Horas de trabalho/Working hours 
CRÉDITOS/ 

ECTS TOTAL CONTACTO 
Estágio em terapia da fala I – 1º ano 

curricular TF S 84 50 E; 5 OT 3 

Estágio em terapia da fala II – 2º ano 
curricular TF A 84 75 E; 5 OT 3 

Estágio em terapia da fala III – 3º ano 
curricular 

TF S 840  490 E; 40 OT 30 

Estágio em terapia da fala IV – 4º ano 
curricular 

TF S 840 490 E; 40 OT 30 

 

Anexo II – Reformulação das unidades curriculares de estágio 

Estágio em terapia da fala I (anexa-se versão revista da ficha de unidade curricular) 

Estágio em terapia da fala II (anexa-se versão revista da ficha de unidade curricular) 

Estágio em terapia da fala III (anexa-se versão revista da ficha de unidade curricular) 

Estágio em terapia da fala IV (anexa-se versão revista da ficha de unidade curricular) 

 


