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NCE/15/1500135 — Decisão do CA - Novo ciclo de estudos

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

Licenciatura em Fisioterapia

1. Following the analysis of the External Review Team final report related to the new study programme
Physiotherapy Degree

2. conferente do grau de
Licenciado

3. a ser leccionado na(s) Unidade(s) Orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.)
Escola Superior De Saúde De Santa Maria

4. da(s) Instituição(ões) de Ensino Superior / Entidade(s) Instituidora(s)
Escola Superior De Saúde De Santa Maria

5. O Conselho de Administração da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, na sua reunião de
2016/05/19

6. decide:
Acreditar com condições, em concordância ou discordância favorável com a CAE

7. por um período de (anos):
2

8. Número de vagas:
30

9. Condições (Português)
Condição a cumprir de imediato:
- O número de vagas é reduzido para 30.

Condições a cumprir em 2 anos:
- Evidenciar que o corpo docente efectivamente contratado, no final do segundo ano, corresponde ao pessoal docente
proposto, a fim de cumprir todos os requisitos legais;
- Garantir que as instalações incluem espaços de laboratório para aulas práticas, tal como recomendado pela CAE;
Assegurar que os alunos têm disponível o equipamento necessário para a prática profissional, apresentando uma lista
detalhada dos equipamentos especializados em uso na escola;
- Garantir que todos os alunos têm oportunidades de colocação em todas as valências fundamentais da prática clínica;
apresentar uma lista de supervisores externos (monitores de estágio) qualificados que garantam os estágios clínicos
para todos os alunos.

9. Conditions (English)
Condition to meet immediately:
- The number of vacancies is reduced to 30.

Conditions to meet in 2 years:
- To provide evidence that the teaching staff effectively hired at the end of the second year correspond to the proposed
teaching staff in order to fulfil all legal requirements;
- To assure that the facilities include the laboratory spaces for practical classes as recommended by the EAT; to assure
that students have the necessary equipment for professional practice available, by presenting a comprehensive list of
specialist equipment in use at the school;
- To guarantee that all students have placement opportunities in all key valences of clinical practice; to present a list of
qualified external supervisors that assure the clinical placements for all students.

10. Fundamentação (Português)
O Conselho de Administração decide acreditar o ciclo de estudos, com condições, por 2 anos, em concordância com a
fundamentação e a recomendação da Comissão de Avaliação Externa.
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10. Justification (English)
The Management Board decides to accredit the study programme, with conditions, for two years, in agreement with the
External Assessment Team recommendation and reasons.


