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FICHA RESUMO DE UNIDADE CURRICULAR 
ANO LETIVO DE  2021-2022 

 
CURSO DE  LICENCIATURA EM FISIOTERAPIA 

 

 

 Unidade curricular:  

 

Ensino Clinico III 
 

Curricular Unit: 

 

Clinical Placements III 
 

 

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

 

Objetivos: 

(1) Efetuar a avaliac ̧ão subjetiva e física de utentes/clientes, tendo por objetivo atingir um diagnóstico em 

Fisioterapia; 

(2) Registar a avaliac ̧ão e intervenc ̧ão efetuadas; 

(3) Planear um programa de intervenc ̧ão com base nos conhecimentos lecionados até à data; 

(4) Desenvolver capacidades interpessoais e comunicacionais; 

(5) Atentar aos comportamentos éticos; 

(6) Relacionar os resultados obtidos com evidência científica. 

No final da unidade curricular o estudante deve ter adquirido competências para: 

(1) Ser capaz de relacionar os conhecimentos adquiridos no sentido de elaborar uma entrevista, um plano de 

avaliac ̧ão e intervenc ̧ão. 

(2) Ter a capacidade para integrar as reavaliac ̧ões perante o(s) caso(s) clínico(s) em causa, bem como reconhecer 

as limitac ̧ões da sua intervenc ̧ão perante os conhecimentos obtidos até ao nível de formac ̧ão atual.  
 

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

 

Purposes: 

(1) To achive a physiotherapy diagnosis students have to performe a subjective and physical patients 

assessment; 

(2) Record the assessment and intervention carried out; 

(3) Planning an intervention program based on skills taught to date; 

(4) Develop communication and interpersonal skills; 

(5) Be sensitive to ethical behavior; 

(6) Relate the results with scientific evidence 

At the end of the curricular unit the student should have developed the following competences: 

(1) Be able to relate knowledge to draw up an interview, a assessment plan and intervention; 

(2) Have the ability to integrate the reassessments in patient intervention plan, as well as recognize the 

limitations of physiotherapy intervention.  
 

 

Conteúdos programáticos (1000 carateres): 
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Prática tutelada e orientada na avaliac ̧ão e intervenc ̧ão em utentes/clientes com disfunc ̧ões neuro-músculo- 

esquelética, neurológicas e cardiorespiratórias.  
 

Syllabus (1000 caracteres) 

 

Tutored and guided practice in neuro-musculo-skeletal, and neurological and cardiorespiratory disorders.  
 

 

Referências bibliográficas (máximo três títulos): 

 

Toda a bibliografia recomendada nas unidades curriculares básicas e específicas do curso lecionadas até e durante 

a realização do estágio. All Bibliography used by basic and specific curricular units in the course until and during 

the clinical placements. 
 

 


