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FICHA RESUMO DE UNIDADE CURRICULAR 
ANO LETIVO DE  2020-2021 

 
CURSO DE  MESTRADO EM FISIOTERAPIA 

 

 

 Unidade curricular:  

 

Estágio com relatório final  
 

Curricular Unit: 

 

Internship with final report 
 

 

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

 

Estágio com relatório final: 

Objetivos: 

1. Avaliar o doente na área de especialização de acordo com as recomendações mais atuais e com forte evidência 

ciêntífica 

2. Selecionar o tratamento adequado para o utente, com base na melhor evidência e recursos 

disponíveis 

3. Executar com competência e eficiência o plano de tratamento para cada doente 

4. Desenvolver fichas clínicas adequadas para cada doente em diferentes contextos 

 

Competências: 

No final do estágio o aluno deverá ser capaz de: 

- Mostrar um racíocinio clínico avançado para casos complexos na sua área de especialização 

- Elaborar um plano de intervenção holístico e sustentado em fundamentos sólidos e científicos 

- Aplicar com proficiência as técnicas manuais de fisioterapia na área de especialização 

- Delinear de modo claro o prognóstico a curto e longo prazo de casos na sua área de especialização.  
 

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

 

Internship with final report 

Objectives: 

1. To evaluate patients in the field of specialization according to the current guidelines 

2. To select optimal treatment based on the best evidence and available resources 

3. To develop and implement a clinical management plan relevant to the patient’s problems and goals 

4.  To develop clinical records appropriated to the patient and the clinical setting 

 

Competences: 

At the end of the internship the student should be able to: 

- Show an advanced clinical reasoning for complex cases in the area of specialization 

- Develop a holistic intervention plan based on scientific foundations 

- Proficiently apply manual physiotherapy techniques in the area of specialization 

- Clearly define a short and long-term prognosis of cases in your area of expertise 
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Conteúdos programáticos (1000 carateres): 

 

Estágio com relatório final 

1. Com base no plano de estudos do presente ciclo de estudos, o estudante deve treinar e adquirir as competências 

para o exercício da Fisioterapia nos diferentes contextos da sua especialização, com prática tutelada em ambiente 

real de trabalho. 
 

 

Syllabus (1000 caracteres) 

 

Internship with final report 

1. Internship with final reportBased on study plan of the present study cycle, the student should practice 

and acquire competences to practice physiotherapy in different contexts of the its specialization, under 

the tutelage of an experienced physiotherapist in a real working environment. 
 

 

 

Referências bibliográficas (máximo três títulos): 

 

Dado o caráter desta unidade curricular a bibliografia deverá ser adequada às situações clínicas encontradas / 

Given the nature of this curricular unit the bibliography must be adapted to the clinical situations encountered in 

the clinical context. 
 

 


