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FICHA RESUMO DE UNIDADE CURRICULAR 
ANO LETIVO DE  2016-2017 

 
CURSO DE  LICENCIATURA EM FISIOTERAPIA 

 

 

 Unidade curricular:  

 

Introdução à Profissão 
 

Curricular Unit: 

 

Introduction to the profession 
 

 

Objetivos da unidade curricular e competências a desenvolver (1000 carateres); 

 

Objetivos 

Conhecer a fisioterapia e o papel do fisioterapeuta. 

Conhecer o processo de intervenção em fisioterapia e as competências do fisioterapeuta. 

Conhecer as disposições legais que regem a profissão. 

 

Competências 

Compreender o processo científico e as suas repercussões na prática da Fisioterapia. 

Compreender o papel do fisioterapeuta na prevenção da doença e da lesão e na promoção da saúde. 

Conhecer os standards e requisitos definidos pelas estruturas representativas da profissão e entidades reguladoras. 

Compreender as responsabilidades legais e éticas inerentes à prática profissional. 

Compreender a obrigação do exercício da profissão de acordo com a legis artis, bem como do desenvolvimento 

profissional contínuo. 
 

Objectives of the curricular unit and competences to be developed (1000 caracteres) 

 

Purposes 

To know the physiotherapy and the role of the physiotherapist. 

To know the intervention process in physiotherapy and the competences of the physiotherapist. 

To know the legal dispositions that regulate the physiotherapy. 

 

Competences 

To understand the scientific process and its repercussion on physiotherapy. 

To understand the role of the physiotherapist in injury and disease prevention and in health promotion. 

To understand the standards and requirements defined by the groups representing physiotherapy and 

regulating entities. 

To understand the ethic and legal responsibilities subjacent to clinical practise. 

To understand the obligation to develop a clinical practise according to the legis artis, as well a process of 

constant learning and development that incorporates continuous professional development. 
 

 

Conteúdos programáticos (1000 carateres): 
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História e desenvolvimento da Fisioterapia a nível nacional e internacional e as suas tendências de evolução 

O Fisioterapeuta como profissional da saúde 

Conceito sociológico de profissão 

O perfil do Fisioterapeuta 

Ética, moral e bioética 

Ética e Fisioterapia 

Regras de conduta profissional. 
 

Syllabus (1000 caracteres) 

 

History and development of the physiotherapy at national an international level and its tendency of 

evolution 

The physiotherapist as health professional 

Sociological concept of physiotherapy 

The profile of the physiotherapist 

Ethics, moral, and bioethics 

Ethics and physiotherapy 

Rules of professional practise 
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