GABINETE DE INGRESSO DE FAMALICÃO:
Rua José António Vidal, 81
4760 - 409 V.ila Nova de Famalicão

T.: 252 303 600 . F.: 252 303 694
GPS: 41.406712,-8.515314

ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE DO VALE DO AVE (ESSVA)

A Escola Superior de Saúde do Vale do Ave (ESSVA), unidade orgânica do Instituto Politécnico de Saúde do Norte (IPSN),
encontra-se sediada no distrito de Braga, no centro da cidade de Vila Nova de Famalicão. Junto à central de camionagem e
inserida na área envolvente do parque da cidade designado por Parque da Devesa, usufrui de excelentes acessibilidades,
ficando a poucos quilómetros dos principais centros urbanos do norte do país.
A ESSVA dispõe de um edifício construído especificamente para o ensino das ciências e tecnologias da saúde, beneficiando
da proximidade de um conjunto de serviços de laboratórios, clínicas e hospitais, que permitem o contacto direto dos alunos
com as áreas que estudam nas diferentes profissões de saúde. Destes equipamentos destacamos o nosso Centro de
Medicina do Desporto e Reabilitação, unidade pioneira no âmbito do sector privado.
Para além das reconhecidas mais-valias pedagógicas e científicas diretamente relacionadas com os processos de ensino/
aprendizagem dos diferentes cursos, o ambiente académico existente, as ótimas condições físicas proporcionadas por um
edifício implantado numa zona de excelência, o fácil acesso e as relações de cooperação com os principais agentes sociais,
económicos e culturais da região, fazem deste estabelecimento de ensino superior uma escola exemplar.

Cursos reconhecidos pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

CURSO TÉCNICO SUPERIOR PROFISSIONAL

TERMALISMO E BEM-ESTAR

120
ECTS

Perfil Profissional:

Duração: 2 Anos - 4 Semestres

O Técnico Superior Profissional em Termalismo e Bem-Estar é o profissional que é
capaz de gerir e aplicar técnicas de massagem, coordenar o processo de
higienização, intervir na manutenção dos equipamentos e otimizar os recursos
inerentes a termas e SPA´s, para a promoção do bem-estar geral do indivíduo.

Nível de qualificação:

É objetivo deste curso a formação nas seguintes competências específicas:
- Planear, coordenar e assegurar a realização de massagens, técnicas termais,
estética e bem-estar de acordo com as necessidades do indivíduo e gerir a
comunicação e interação entre os profissionais de saúde;
- Gerir, avaliar e aconselhar o indivíduo sobre as terapias que promovam o bemestar, nomeadamente as terapias termais, nutricionais e de estética;
- Planear e garantir os procedimentos e as técnicas adequadas às massagens,
aos tratamentos nutricionais, termais e de estética;
- Otimizar os recursos humanos e materiais, coordenando o processo de
higienização e intervindo na manutenção e conservação das instalações,
equipamentos e produtos aplicados às massagens, aos tratamentos nutricionais,
termais e de estética;
- Gerir o registo das atividades, termais, de bem-estar e estética, realizadas e
gerir a resolução de problemas observados ou referenciados pelo indivíduo e
colaboradores;
- Gerir e aplicar terapias complementares e gerir informação sobre a alimentação
e aquisição de estilos de vida saudáveis pelo indivíduo;
- Gerir e coordenar a prestação dos primeiros socorros e cuidados primários de
saúde;
- Assegurar a qualidade e propor e implementar medidas criativas visando a
melhoria dos serviços disponibilizados.

Confere diploma de técnico
superior profissional qualificação de nível 5 do Quadro
Nacional de Qualificações.
Saídas Profissionais:
O
Técnico
Superior
em
Termalismo
e
Bem-Estar
possui um leque de alternativas
diversificadas, relativamente ao
exercício
de
funções,
nomeadamente realizar atividades de forma autónoma ou
integrados em equipas em:
unidades
termais; unidades
hoteleiras; spa's; clínicas de
estética e massagem; centros de
beleza; clínicas de medicina
natural, ginásios e outras
instituições que
visam
a
promoção da saúde e do bemestar.

Mais informações em:
https://www.cespu.pt/ensino/ensino-politecnico/oferta-educativa-essva/

CURSO TÉCNICO SUPERIOR PROFISSIONAL

GERONTOLOGIA
Perfil Profissional:
O Técnico Superior Profissional em Gerontologia é o profissional que é capaz de

120
ECTS
Duração: 2 Anos - 4 Semestres

planificar e coordenar programas de educação para a saúde do idoso,

Nível de qualificação:

monitorizar e coordenar os cuidados que contribuem para o bem-estar físico e

Confere diploma de técnico
superior profissional qualificação de nível 5 do Quadro
Nacional de Qualificações.

psicossociais prestados ao idoso, coordenar os serviços e gerir os espaços e
equipamentos de apoio a esta população em contexto institucional ou no apoio
domiciliário.
É objetivo deste curso a formação nas seguintes competências específicas:
- Coordenação e monitorização de cuidados essenciais prestados ao idoso de
forma a facilitar um envelhecimento bem-sucedido;
- Coordenação de serviços de acompanhamento e prestação de cuidados
psicossociais a idosos;
- Gestão de recursos humanos e materiais e planeamento e desenvolvimento
de sistemas administrativos com o objetivo de otimizar o funcionamento das

instituições de apoio ao idoso;
- Supervisionamento da organização de espaços para programas dirigidos à
população em envelhecimento;
- Planificação e coordenação de programas de educação para a saúde do idoso.

Saídas Profissionais:
O Técnico Superior Profissional
em Gerontologia possui um leque
de alternativas diversificadas,
relativamente ao exercício de
funções, nomeadamente em:
residências para idosos; lares de
idosos; serviços de apoio ao
idoso; centros de dia; centros de
convívio; centros de assistência
diurna/noturna; redes e sistemas
de apoio domiciliário ao idoso;
serviços de apoio de cuidados
informais; instituições de apoio
direto ou indireto à população
idosa;
câmaras
municipais;
centros de segurança social;
universidades para seniores;
INATEL e outras instituições de
turismo sénior; outros.

CURSOS TÉCNICOS SUPERIORES PROFISSIONAIS
Condições de Acesso:
Podem candidatar-se ao acesso aos Cursos Técnicos Superiores Profissionais:
1. Acesso sem a realização da prova de Biologia na ESSVA:
a) Titulares de um curso de ensino secundário ou de habilitação legalmente equivalente;
b) Estudantes que tenham sido aprovados nas provas especialmente adequadas e destinadas a avaliar a capacidade
para a frequência do ensino superior dos maiores de 23 anos;

c) Titulares de um diploma de especialização tecnológica, de um diploma de técnico superior profissional ou de um grau
de ensino superior, que pretendam a sua requalificação profissional, que comprovem aproveitamento na disciplina de
Biologia.

2. Acesso com realização de prova de Biologia na ESSVA:
Estudantes que, tendo tido aprovação em todas as disciplinas dos 10º e 11º anos de um curso de ensino secundário, ou
de habilitação legalmente equivalente, e não tendo concluído o ensino secundário, terão de realizar uma prova de
avaliação de capacidade a realizar na ESSVA na área de Biologia.

Bolsas de Estudo:
Os alunos de um Curso Técnico Superior Profissional podem candidatar-se às Bolsas de Estudo DGES, nos termos da
legislação em vigor.
A CESPU tem um serviço, SIASE (Serviço de Integração e Ação Social Escolar) que apoia todos os seus estudantes que
se candidatam ou pretendam candidatar-se à bolsa de estudo da Direção Geral do Ensino Superior. Este serviço está
disponível para esclarecer todos os procedimentos e todas as dúvidas que possam existir inerentes a este concurso,
bem como realiza todo o acompanhamento até o aluno obter o resultado final.
A CESPU recomenda a todos os estudantes que submetam a sua candidatura à bolsa de estudo da DGES. Ao serem
bolseiros, além de receberem o valor que lhes é atribuído, podem ainda beneficiar de um subsídio de alojamento. De
igual modo, para quem utiliza os transportes públicos tem direito a 60% de desconto no passe de transporte.

OFERTA FORMATIVA
Ciclos de estudos de licenciatura da própria instituição de ensino superior a que os titulares do curso técnico superior
profissional se podem candidatar com dispensa da prova de ingresso.

LICENCIATURAS, 1º ciclo:

LICENCIATURAS, 1º ciclo:

CIÊNCIAS BIOMÉDICAS LABORATORIAIS

ENFERMAGEM

ENFERMAGEM

FISIOTERAPIA

FISIOTERAPIA

HIGIENE ORAL

FISIOLOGIA CLÍNICA

PRÓTESE DENTÁRIA

PODOLOGIA
RADIOLOGIA

Ciclos de estudos de licenciatura da própria instituição de ensino superior a que os titulares do curso técnico superior
profissional se podem candidatar com obrigatoriedade de realização da prova de ingresso.

MESTRADOS INTEGRADOS:

LICENCIATURAS, 1º ciclo:

CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS

BIOQUÍMICA
CIÊNCIAS BIOMÉDICAS
CIÊNCIAS DA NUTRIÇÃO
CIÊNCIAS LABORATORIAIS FORENSES

MEDICINA DENTÁRIA

PSICOLOGIA

