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ACEF/1819/0027536 — Guião para a auto-avaliação

I. Evolução do ciclo de estudos desde a avaliação anterior
1. Decisão de acreditação na avaliação anterior.

1.1. Referência do anterior processo de avaliação.
 PERA/1718/0027536

1.2. Decisão do Conselho de Administração.
 Submeter a nova avaliação

1.3. Data da decisão.
 2019-01-22

2. Síntese de medidas de melhoria do ciclo de estudos desde a avaliação anterior, designadamente na sequência de condições fixadas pelo CA e de
recomendações da CAE.

2. Síntese de medidas de melhoria do ciclo de estudos desde a avaliação anterior, designadamente na sequência de condições fixadas pelo CA e de recomendações da CAE (Português
e em Inglês, PDF, máx. 200kB).

 2._Resposta às Recomendações da A3ES_VER PORT ING_final.pdf
 

3. Alterações relativas à estrutura curricular e/ou ao plano de estudos(alterações não incluídas no ponto 2).

3.1. A estrutura curricular foi alterada desde a submissão do guião na avaliação anterior?
 Sim

3.1.1. Em caso afirmativo, apresentar uma explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
 Ao longo dos últimos anos houve necessidade de efetuar pequenos reajustes aos conteúdos programáticos e referências bibliográficas de algumas unidades curriculares (UC),

tendo em conta a evolução do conhecimento científico em termos de novas abordagens, metodologias e conceitos (ex: na área da Psiquiatria e Saúde Mental o novo manual
estatístico das Perturbações Mentais, DSM-5, introduz alterações em termos nosológicos). Na UC de Seminário, os conteúdos programáticos são alterados todos os anos em função
das necessidades dos estudantes e no que diz respeito à UC Novas Abordagens em Terapia Ocupacional também se tem sentido a necessidade de abordar outros conteúdos
programáticos mais atuais e que acompanhem a evolução científica de novas técnicas, metodologias e abordagens em Terapia Ocupacional.

3.1.1. If the answer was yes, present an explanation and justification of those modifications.
 Over the last few years there has been a need to make small adjustments to the syllabus and bibliographic references of some curricular units (CU), considering the evolution of

scientific knowledge in terms of new approaches, methodologies and concepts (eg in Psychiatry and Mental Health, the new statistical manual for Mental Disorders, DSM-5,
introduces changes in some terms). At the Seminar CU, syllabus is changed every year according the needs of the students and in New Approaches in Occupational Therapy CU
there has been a need to address other current program contents and accompany the scientific evolution of new techniques, methodologies and approaches in Occupational
Therapy.

 

3.2. O plano de estudos foi alterado desde a submissão do guião na avaliação anterior?
 Não

3.2.1. Em caso afirmativo, apresentar uma explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
 <sem resposta>

3.2.1. If the answer was yes, present an explanation and justification of those modifications.
 <no answer>

4. Alterações relativas a instalações, parcerias e estruturas de apoio aos processos de ensino e aprendizagem (alterações não incluídas no ponto 2)

4.1. Registaram-se alterações significativas quanto a instalações e equipamentos desde o anterior processo de avaliação?
 Sim

4.1.1. Em caso afirmativo, apresentar uma breve explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
 Além dos materiais/equipamentos referidos no relatório anterior foram adquiridos outros: confeção de talas (toalhas, pistolas de ar quente, materiais termomoldáveis, X-atos,

tesoura, marcadores, tinas de água, fita métrica), materiais para Kinesiotape e ligaduras funcionais, marquesas, marquesas hidráulicas, cadeiras de rodas, material descartável, ferro
elétrico, goniómetros, material de neoprene, Thera-Band, silicone terapêutico, produtos de apoio para AVD e AVDI, mangas Margaret Jonshtone, Estimulador de Força Muscular,
equipamentos sensoriais, bancos, almofadas, rolos, cunhas. Foram ainda adquiridos materiais de avaliação: Beery VMI 6th Ed., Bruininks-Oseretsky test of motor prociciency, BOT-
2, Toddler Sensory Profile, Baseline – Conjunto de Instrumentos p/ Avaliação da Mão e Plataforma de pinos para teste (Quadro Standard c/cavilhas para teste de PURDUE). Prevê-se,
a curto prazo, a criação de um Laboratório de Integração Sensorial com recurso a diversos equipamentos.

4.1.1. If the answer was yes, present a brief explanation and justification of those modifications.
 In addition to the materials mentioned in the previous report, others were acquired: preparation of splints (towels, hot air pistols, thermomoldables with various characteristics, X-

acts, scissors, markers, among others), materials for Kinesiotape and functional ligatures, marquees, hydraulic marquees, wheelchairs, disposable material, electric iron,
goniometers, neoprene material, Thera-Band, therapeutic silicone, support products for ADL and IADL, Margaret Jonshtone Sleeve, Muscle Power Stimulator, various sensory
equipment, seats, cushions, rollers, wedges. The following materials were also purchased: Beery VMI 6th Ed., Bruininks-Oseretsky test of motor procycency, BOT-2, Toddler Sensory
Profile, Baseline Instrument Set for Hand Evaluation and Testing Platform (Standard Chart w / plugs for PURDUE testing). It is expected, in short term, the creation of a Sensory
Integration Laboratory using various equipment.

4.2. Registaram-se alterações significativas quanto a parcerias nacionais e internacionais no âmbito do ciclo de estudos desde o anterior processo de avaliação?
 Sim

4.2.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
 Parcerias nacionais – Associação 7Senses, Institutos Politécnicos de Santarém, Portalegre, Viseu e Porto, Universidade do Minho, Faculdade de Ciências e Tecnologia da

Universidade NOVA de Lisboa, Agrupamentos de Escolas Nº1 e Nº2 de Beja, Sistema Nacional de Intervenção Precoce, Associação Portuguesa Terapia da Mão, Sociedade
Portuguesa de Esclerose Múltipla (Delegação de Beja).

 Parcerias internacionais - INGKA Centres Portugal, S.A.
 

4.2.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
 National partnerships - 7Senses Association, Polytechnic Institutes of Santarém, Portalegre, Viseu and Porto, University of Minho, Faculty of Sciences and Technology of

Universidade NOVA de Lisboa, Schools Nº1 and Nº2 of Beja, National Early Intervention System, Portuguese Association of Hand Therapy, Portuguese Society of Multiple Sclerosis
(Beja’s delegation).

 International partnerships - INGKA Centers Portugal, S.A. 
 

4.3. Registaram-se alterações significativas quanto a estruturas de apoio aos processos de ensino e aprendizagem desde o anterior processo de avaliação?
 Não

4.3.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
 <sem resposta>
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4.3.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
 <no answer>

4.4. (Quando aplicável) registaram-se alterações significativas quanto a locais de estágio e/ou formação em serviço, protocolos com as respetivas entidades e garantia de
acompanhamento efetivo dos estudantes durante o estágio desde o anterior processo de avaliação?

 Sim

4.4.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
 Em todos os anos letivos são contactados os Educadores Clínicos que orientarão a prática clínica das UC de Estágio, sendo que o Secretariado da ESS envia os ofícios com os

pedidos de autorização para as Instituições. Posteriormente e com alguma antecedência é realizado um mapa com os locais de estágio (para cada UC Estágio) distribuindo-se os
estudantes pelas vagas, tendo em conta as suas preferências e critérios predefinidos pela CTCP. A CTCP tem a preocupação de contactar anualmente novas instituições visando o
estabelecimento de parcerias para a realização de Estágios bem como demonstra preocupação em assegurar locais com qualidade e que sejam próximos do local de residência dos
estudantes, quando os solicitam, devido a fatores familiares ou socioeconómicos. Salienta-se a abertura de novos locais de estágio na área geográfica de Beja por atualmente
reunirem condições para acolher os alunos.Os protocolos estabelecidos encontram-se no relatório de autoavaliação do curso anexado.

4.4.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
 Clinical Educators, who guide the clinical practice are contacted in all curricular years and the administrative support of Health School sends the formal requests for authorization to

several Institutions. Subsequently and with some time in advance is made a map with all the Institutions where the clinical practice will be made (for each CU) by distributing the
students in the available places, considering their preferences and criteria predefined by the TSPC. It should be noted that TSPC is concerned about contacting, each year, new
institutions aiming new partnerships to carry out clinical practice as well as demonstrates concern to ensure places with quality and that are close to students’ residence, when
requested, due to family or socioeconomic factors. It is worth mentioning the opening of new clinical places in the geographical area of Beja because they now accommodate
students. The established protocols are described in the study cycle self-assessment report.

1. Caracterização do ciclo de estudos.
1.1 Instituição de ensino superior.

 Instituto Politécnico De Beja

1.1.a. Outras Instituições de ensino superior.
 

1.2. Unidade orgânica (faculdade, escola, instituto, etc.):
 Escola Superior De Saúde De Beja

1.2.a. Outra(s) unidade(s) orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.) (proposta em associação):
 

1.3. Ciclo de estudos.
 Curso de Terapia Ocupacional

1.3. Study programme.
 Occupacional therapy

1.4. Grau.
 Licenciado

1.5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (PDF, máx. 500kB).
 1.5._Publicação do Curso em DR.pdf

 1.6. Área científica predominante do ciclo de estudos.
 CNAEF 726 - Terapia e Reabilitação

1.6. Main scientific area of the study programme.
 Therapy and Rehabilitation

1.7.1. Classificação CNAEF – primeira área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF-3 dígitos):
 726

1.7.2. Classificação CNAEF – segunda área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF-3 dígitos), se aplicável:
421

1.7.3. Classificação CNAEF – terceira área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF-3 dígitos), se aplicável:
 311

1.8. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau.
 240

1.9. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 DL n.º 74/2006, de 24 de março, com a redação do DL n.º 63/2016 de 13 de setembro):
 8 semestres

1.9. Duration of the study programme (article 3, DL no. 74/2006, March 24th, as written in the DL no. 63/2016, of September 13th):
 8 semesters

1.10. Número máximo de admissões.
 34

1.10.1. Número máximo de admissões pretendido (se diferente do número anterior) e respetiva justificação.
 <sem resposta>

1.10.1. Intended maximum enrolment (if different from last year) and respective justification.
 <no answer>

1.11. Condições específicas de ingresso.
 - Pré-requisitos tipo seleção do grupo A - Comunicação interpessoal

 - Uma das seguintes provas de ingresso:
 02 - Biologia e Geologia

 ou
 02 - Biologia e Geologia

 07 - Física e Química
 ou

 02 - Biologia e Geologia
 18 - Português

 - Média do secundário 65%
 - Provas de ingresso 35%
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- 50% de vagas para preferência regional com área de influência de Beja
- Também podem candidatar-se ao curso os titulares das provas especialmente adequadas destinadas a avaliar a capacidade para a frequência do ensino superior dos maiores de 23
anos, titulares de cursos médios ou superiores, titulares de um diploma de curso superior profissional (CTeSP), transferência de curso e concursos internacionais, sendo as vagas
estabelecidas previamente.

1.11. Specific entry requirements.
Selection type requirements of Group A - Interpersonal communication
One of the following entrande exams: 
02 - Biology and Geology
or
02 - Biology and Geology
07 - Physics and Chemistry
or
02 - Biology and Geology
18 - Portuguese
Application grade formula: secondary school average grade: 65%; entrance exams: 35%.
Minimum grade: Application grade - 95 points; entrance exams - 95 points.
50% of available vacancies for regional preference: influence area of Beja.
Holders of adequate exams, aimed at evaluating the capacity or frequency of higher education can also aplly such as those over 23 years of age, holders of higher or medium
courses, holders of a professional higher education diploma, course transfer and international contests, being the vacancies established previously.

1.12. Regime de funcionamento.
Diurno

1.12.1. Se outro, especifique:
Não aplicável.

1.12.1. If other, specify:
Not applicable.

1.13. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
O Curso de Licenciatura em Terapia Ocupacional será ministrado na Escola Superior de Saúde de Beja.
Os Estágios Curriculares (I, II, III e IV) serão realizados em diversas Instituições das regiões do Alentejo, Lisboa e Algarve com protocolos devidamente estabelecidos e com
orientação clínica de um Terapeuta Ocupacional.

1.14. Regulamento de creditação de formação académica e de experiência profissional, publicado em Diário da República (PDF, máx. 500kB).
1.14._Regulamento de creditação de formação académica e de experiência profissional, publicado em Diário da República_Janeiro 2019_Compressed.pdf

1.15. Observações.
O número máximo de admissões no Curso de Licenciatura em Terapia Ocupacional corresponde a 34 estudantes: 25 estudantes do Concurso Nacional de Acesso, 5 estudantes dos
Concursos Internacionais, 1 estudante dos Maiores de 23, 1 estudante Titular de Diploma de Técnico Superior Profissional (CTeSP), 1 estudante Titular de Curso Médio ou Superior e
1 estudante através de Transferência de Curso. O Curso é predominantemente lecionado na Escola Superior de Saúde de Beja, sendo que os Estágios Curriculares I, II, III e IV são
realizados predominantemente nas regiões do Alentejo, Lisboa e Algarve (sempre que necessário são realizados Norte), com orientação clínica de um Terapeuta Ocupacional e
através da supervisão docente (visitas aos locais de estágio, reuniões via Skype, contacto telefónico e de e-mail). Ao longo do Curso são realizadas visitas de estudo, para que os
estudantes possam contactar com diversas áreas de prática clínica de atuação do Terapeuta Ocupacional.

1.15. Observations.
The maximum number of admissions in the bachelor’s degree in Occupational Therapy corresponds to 34 students: 25 students from the National Access Contest, 5 students from
the International Contests, 1 student from upper 23, 1 student holder of short-cycle diploma, 1 student of Medium or Higher Education study cycle and 1 student through study cycle
transference. The course is predominantly taught at the Health School of Beja, with Curricular Clinical Trainings I, II, III and IV mainly taking place in Alentejo, Lisboa and Algarve
regions (in North, when is necessary), with clinical guidance from an Occupational Therapist and through teacher supervision (visits to the Institutions where Clinical Training are
taking place, Skype meetings, telephone and e-mail contacts). Throughout the study cycle, study visits are made so that students can contact several areas of clinical practice of the
Occupational Therapist.

2. Estrutura Curricular. Aprendizagem e ensino centrados no estudante.
2.1. Percursos alternativos, como ramos, variantes, áreas de especialização de mestrado ou especialidades de doutoramento, em que o ciclo de estudos se
estrutura (se aplicável)

2.1. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras formas de organização em que o ciclo de estudos se estrutura (se aplicável) / Branches, options, profiles, major/minor, or other
forms of organisation compatible with the structure of the study programme (if applicable)

Opções/Ramos/... (se aplicável): Options/Branches/... (if applicable):
Seminário I Seminar I
Seminário II Seminar II

2.2. Estrutura curricular (a repetir para cada um dos percursos alternativos)

2.2. Estrutura Curricular - Não aplicável

2.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor, ou outra (se aplicável).
 Não aplicável

2.2.1. Branches, options, profiles, major/minor, or other (if applicable)
 No aplicable

2.2.2. Áreas científicas e créditos necessários à obtenção do grau / Scientific areas and credits that must be obtained before a degree is awarded

Área Científica / Scientific Area Sigla / Acronym ECTS Obrigatórios / Mandatory ECTS ECTS Mínimos Optativos / Minimum Optional ECTS* Observações / Observations
Filosofia e Ética / Philosophy and Ethics CNAEF - 226 3 0
Psicologia / Psychology CNAEF - 311 7.5 0
Desenvolvimento Pessoal / Personal Development CNAEF - 090 9 0
Biologia e Bioquímica / Biology and Biochemistry CNAEF - 421 12 0
Terapia e Reabilitação / Therapy and Rehabilitation CNAEF - 726 199.5 3
Estatística / Statistics CNAEF - 462 6 0
(6 Items)  237 3  

2.3. Metodologias de ensino e aprendizagem centradas no estudante.

2.3.1. Formas de garantia de que as metodologias de ensino e aprendizagem são adequadas aos objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) a desenvolver
pelos estudantes, favorecendo o seu papel ativo na criação do processo de aprendizagem.

 Ao longo do ciclo de estudos são utilizadas metodologias de ensino e aprendizagem, adequadas aos objetivos de aprendizagem e que promovem não só o papel ativo dos
estudantes na sua aprendizagem, mas também a sua autonomia gradual. Para além do método expositivo são também utilizados métodos interativos e que favorecem a resolução de
problemas e o raciocínio clínico. Desde uma fase muito precoce do ciclo de estudos, é promovido um ensino facilitador do desenvolvimento de competências do estudante face a
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uma aprendizagem autónoma e que estimula a uma maior participação, proatividade, capacidade de iniciativa e autonomia. A aprendizagem significativa é estimulada no sentido de
conduzir à descoberta de novos significados, contrariamente à mera aquisição do material de aprendizagem que é transmitido pelo Professor, através de pesquisas bibliográficas,
análise e interpretação de artigos científicos atuais, dinâmicas de grupo, simulação de situações clínicas através de role-play e modelagem.

2.3.1. Means of ensuring that the learning and teaching methodologies are coherent with the learning outcomes (knowledge, skills and competences) to be achieved by students,
favouring their active role in the creation of the learning process.

Throughout the study cycle several teaching and learning methodologies are used, adapted to the learning main goals and that promote not only the active role of the students in
their learning, but also their gradual autonomy. In addition to the expository method, it is also used interactive methods that support problem solving and clinical reasoning. From a
very early stage of the study cycle, teaching facilitates the development of student competences facing autonomous learning and encourages greater participation, proactivity,
initiative and autonomy. Meaningful learning is stimulated leading to the discovery of new meanings, contrary to the mere acquisition of the learning material that is transmitted by
teachers, throughout bibliographical research, analysis and interpretation of current scientific articles, group dynamics, simulation of clinical situations through role-play and
modeling.

2.3.2. Forma de verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao estimado em ECTS.
No final de cada semestre, através do GQUAP, os estudantes dos diversos anos curriculares preenchem um inquérito de satisfação das UC em que se encontram inscritos, bem
como um inquérito relativamente aos docentes que lecionam essas UC e que fazem parte do corpo docente do CLTO, nesse ano letivo. Estes inquéritos permitem avaliar parâmetros
ao nível do processo de ensino e aprendizagem e recolher informação que permita conduzir à melhoria deste processo e introduzir as medidas pedagógicas necessárias. A CTCP do
CLTO, através da figura do responsável de ano, realiza com os estudantes uma reunião final de semestre para efeitos de balanço, onde são sinalizados os pontos fortes e os pontos
de maior fragilidade. Posteriormente são solicitadas aos estudantes propostas de mudança/melhoria para dar resposta às fragilidades percecionadas e sempre que a CTCP
considera e reflete acerca das propostas sugeridas, são elaboradas novas orientações pedagógicas a implementar no ano letivo seguinte.

2.3.2. Means of verifying that the required average student workload corresponds to the estimated in ECTS.
At the end of each semester, throughout GQUAP students complete a satisfaction survey of the CU in which they are enrolled, as well as an inquiry regarding the teachers who teach
those CU and who are part of the study cycle, at this academic year. These surveys allow the evaluation of parameters in the teaching and learning process and the collection of
information that will lead to the improvement of this process and introduce the necessary pedagogical measures. The study cycle Technical-Scientific and Pedagogical Commission
(TCPC), through the figure of the person in charge of the academic year, carries out with the students a final semester meeting for balance sheet purposes, where the strengths and
fragility points are indicated. Students are asked to propose change / improvement to respond to the perceived weaknesses and whenever the TCPC considers and reflects on the
suggested proposals, new pedagogical guidelines will be elaborated to be implemented in the next academic year.

2.3.3. Formas de garantia de que a avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objetivos de aprendizagem.
Os momentos de avaliação (individual/grupo e teóricos/práticos) e a sua especificidade em cada uma das UC permitem garantir a consistência da aprendizagem, bem como o
conhecimento cumulativo adquirido ao longo dos anos curriculares. Nos momentos de avaliação práticos, em UC como a Biomecânica Ocupacional II, Novas Abordagens em
Terapia Ocupacional, Metodologias de Avaliação II e Planeamento e Intervenção I e II e Dinâmica Ocupacional II estão sempre presentes dois docentes que fazem parte do júri da UC,
de forma a diminuir a subjetividade dos avaliadores e garantir uma avaliação precisa da aprendizagem. Na apresentação e defesa do estudo de caso final (Estágio IV), a avaliação é
feita por um júri de 3 Professores e no trabalho final de curso (PTO II), por um júri de 2 Professores. Nos trabalhos de grupo, para além de um documento escrito é realizada uma
apresentação e discussão dos conteúdos aprendidos, permitindo garantir que a avaliação é feita em função dos objetivos definidos.

2.3.3. Means of ensuring that the student assessment methodologies are aligned with the intended learning outcomes.
The evaluation moments (individual / group and theoretical / practical) and their specificity in each of the CU allow to guarantee the consistency of learning as well as the cumulative
knowledge acquired throughout the academic years. At practical evaluation moments such as Occupational Biomechanics II, New Approaches in Occupational Therapy, Evaluation
Methodologies II and Planning and Intervention I and II and Occupational Dynamics II, there are always two teachers who are part of the CU jury, to decrease the subjectivity of the
evaluators and to guarantee an accurate learning evaluation. In the presentation and defense of the final case study (Clinical Placement IV), evaluation is done by a jury of 3 teachers
and at the final study cycle work (PTO II), by a jury of 2 teachers. In group work, in addition to a written document, a presentation and discussion of the contents learned is carried
out, allowing to guarantee that evaluation is made according to the defined main goals.

2.4. Observações

2.4 Observações.
 O ciclo de estudos, desde o 1ºano curricular, promove a construção de contextos de facilitação da aprendizagem, estimulando à aprendizagem significativa dos estudantes. As

orientações pedagógicas e as práticas de ensino implementadas assentam numa filosofia em que se encontram subjacentes uma proatividade e uma participação crescentes dos
estudantes, reconhecendo-se a necessidade de introduzir medidas que sejam facilitadoras de ambientes de aprendizagem promotores da participação ativa, da capacidade de
adaptação ou do desenvolvimento psicossocial, por exemplo. Muita da literatura remete-nos para o facto de que é frequente os estudantes utilizarem a aprendizagem baseada na
memorização, sem qualquer capacidade de relacionar as palavras e as informações às ideias consideradas relevantes para a sua compreensão, seja porque não apresentam estas
mesmas ideias, seja porque não desenvolvem qualquer esforço para estabelecer esta relação. Neste sentido, são facilitados ambientes de aprendizagem que promovem a satisfação
das necessidades de autonomia, competência e relacionamento dos estudantes, através da utilização de metodologias de aprendizagem que reforçam a sua autodeterminação e
motivação. Sendo assim, tendo em conta a especificidade das UC, ao longo do processo de ensino, as metodologias utilizadas favorecem um papel ativo do estudante no seu
processo de aprendizagem e na construção do seu conhecimento: integração da teoria/prática, análise e resolução de problemas, participação ativa em contexto de sala de aula e
em contexto de estágio curricular, trabalhos/dinâmicas de grupo, pesquisa de evidência científica, consultoria, recurso a experiências reais e simuladas e superação de desafios, por
exemplo. O objetivo centra-se essencialmente no processo de aprender a aprender, ou seja, na aprendizagem significativa, promovendo a construção de um perfil de competências
do estudante que conduza à elaboração de processos cognitivos que se relacionem com as situações problema apresentadas nos diversos ambientes de aprendizagem, assente
numa perspetiva de abordagem centrada no cliente. Desta forma, privilegia-se a recolha de informação acerca do perfil ocupacional, a análise do desempenho ocupacional, o
impacto que a disfunção tem sobre o desempenho ocupacional nos contextos/ambientes em que se encontra inserido e a seleção de metodologias de avaliação, planeamento e
intervenção mais ajustadas à sua situação clínica. Por outro lado, a massificação crescente do Ensino Superior em Portugal, realidade esta também constatada no CLTO, traduz-se
numa heterogeneidade de alunos cada vez maior, nomeadamente em termos de idade, classe social, diferentes percursos académicos, motivação ou expetativas, conduzindo à
necessidade de um maior ajustamento dos métodos de ensino e possibilitando percursos flexíveis de aprendizagem, como as aulas tutoriais e os acompanhamentos
individualizados, as reuniões via skype (em contexto de estágio curricular, por exemplo).

2.4 Observations.
 The study cycle, since the first year of the curriculum, promotes the construction of learning facilitation contexts, stimulating student meaningful learning. The pedagogical

guidelines and teaching practices implemented are based on a philosophy that underlies students increasing proactivity and participation, recognizing the need to introduce
measures that are conducive to learning environments that promote active participation, adaptive capacity or psychosocial development, for example. Much of the literature refers to
the fact that students often use memory-based learning without any ability to relate words and information to ideas considered relevant to their understanding, either because they
do not have those ideas, or because they do not make any effort to establish this relationship. In this sense, learning environments are facilitated to promote the satisfaction of
student’s autonomy, competence and relatedness needs, throughout learning methodologies that reinforce their self-determination and motivation. Thus, given the specificity of CU,
throughout the teaching process, the methodologies used favor an active role of the student in his learning process and in the construction of his knowledge: integration of theory /
practice, analysis and problem solving , active participation in the context of the classroom and in the context of academic clinical placements, work / group dynamics, research of
scientific evidence, consulting, use of real and simulated experiences and overcoming challenges, for example. The main goal is essentially to learn how learn in meaningful learning,
promoting the construction of a profile of the student's skills that leads to the elaboration of cognitive processes that relate the problem situations presented in the different learning
environments, based on a customer-centric approach. In this way, it is preferable to collect information about the occupational profile, the analysis of the occupational performance,
the impact that dysfunction has in occupational performance in the contexts / environments in which it is inserted and the selection of methodologies of evaluation, planning and
more appropriate to their clinical diagnosis. On the other hand, the increasing massification of Higher Education in Portugal, a reality also found in the study cycle, translates into a
growing heterogeneity of students, namely in terms of age, social class, different academic pathways, motivation or expectations, leading to a need for greater adjustment of
teaching methods and flexible learning paths, such as tutorials and individualized follow-ups, meetings at skype (in the context of an academic clinical placement, for example).

3. Pessoal Docente
3.1. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação do ciclo de estudos.

3.1. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação do ciclo de estudos.
 Susana Cristina Costa Pestana - Coordenadora do CLTO desde o ano letivo 2014/2015.

 Licenciada em Terapia Ocupacional, Título de Especialista em Terapia e Reabilitação (área científica 726), de acordo com o Regulamento de Atribuição de Título de Especialista do
Instituto Politécnico de Beja, para efeitos previstos do Decreto-Lei 206/2009 de 31 de Agosto, tendo sido concluído com aprovação por unanimidade.

 Entregou a sua tese de doutoramento em Ciências da Educação, área de especialização Psicologia e Educação, no ISPA - Instituto Universitário de Ciências Psicológicas Sociais e
da Vida, no dia 29 de março de 2019, aguardando a marcação da data para a sua defesa (data provável em julho de 2019). 

 Contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com um período experimental de cinco anos, para exercer funções com a categoria de professor adjunto, da
carreira do pessoal docente do ensino superior politécnico, no Instituto Politécnico de Beja, em regime de exclusividade.
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3.3 Equipa docente do ciclo de estudos (preenchimento automático)

3.3. Equipa docente do ciclo de estudos / Study programme’s teaching staff

Nome / Name Categoria / Category Grau /
Degree Especialista / Specialist Área científica / Scientific Area Regime de tempo /

Employment link
Informação/
Information

Susana Cristina Costa Pestana Professor Adjunto ou
equivalente Licenciado Título de especialista (DL

206/2009) Terapia Ocupacional 100 Ficha submetida

Patrícia Alexandra Rodrigues Santos Professor Adjunto ou
equivalente Mestre Título de especialista (DL

206/2009) Neuropsicologia 100 Ficha submetida

Ana Paula Lopes Tavares Martins Professor Adjunto ou
equivalente Mestre Título de especialista (DL

206/2009) Gestão dos Serviços de Saúde 50 Ficha submetida

António José Arsénio Duarte Professor Adjunto ou
equivalente Doutor Título de especialista (DL

206/2009) Psicologia 50 Ficha submetida

Clarisse Isabel de Oliveira Mendes Professor Adjunto ou
equivalente Licenciado Título de especialista (DL

206/2009) Terapia Ocupacional 50 Ficha submetida

Emanuel Antunes Oliveira Professor Adjunto ou
equivalente Doutor Ciências do Desporto - Ramo de Atividade

Física e Saúde 50 Ficha submetida

Joana Cristina Maurício Pinto Assistente ou equivalente Licenciado Terapia Ocupacional 50 Ficha submetida
Maria de Guadalupe Comparada
Almeida

Professor Adjunto ou
equivalente Licenciado Título de especialista (DL

206/2009) Terapia Ocupacional 100 Ficha submetida

Adelaide Pereira Jacinto do Espírito
Santo

Professor Adjunto ou
equivalente Mestre Título de especialista (DL

206/2009) Educação Especial e Reabilitação 100 Ficha submetida

Carla Maria Lopes da Silva Afonso
dos Santos

Professor Adjunto ou
equivalente Doutor Matemática Aplicada 100 Ficha submetida

Inês Nobre Martins Camacho Professor Adjunto ou
equivalente Doutor Título de especialista (DL

206/2009)
Ciências da Educação – Educação para a
Saúde 100 Ficha submetida

Maria Cristina Campos de Sousa
Faria

Professor Adjunto ou
equivalente Doutor CTC da Instituição

proponente
Psicologia - especialização em Psicologia da
Saúde 100 Ficha submetida

Maria Raquel Rodrigues Santana Professor Adjunto ou
equivalente Licenciado Título de especialista (DL

206/2009) Terapia Ocupacional 100 Ficha submetida

Ana Isabel Xavier Ferreira Professor Adjunto ou
equivalente Mestre Título de especialista (DL

206/2009) Neuropsicologia 100 Ficha submetida

Rogério Manuel Ferrinho Ferreira Professor Coordenador ou
equivalente Doutor Título de especialista (DL

206/2009) Ciências de Educação 100 Ficha submetida

     1250  

<sem resposta>

3.4. Dados quantitativos relativos à equipa docente do ciclo de estudos.

3.4.1. Total de docentes do ciclo de estudos (nº e ETI)

3.4.1.1. Número total de docentes.
 15

3.4.1.2. Número total de ETI.
 12.5

3.4.2. Corpo docente próprio do ciclo de estudos

3.4.2. Corpo docente próprio – docentes do ciclo de estudos em tempo integral / Number of teaching staff with a full time employment in the institution.*

Corpo docente próprio / Full time teaching staff Nº de docentes / Staff
number

% em relação ao total de ETI / % relative to the total
FTE

Nº de docentes do ciclo de estudos em tempo integral na instituição / No. of teaching staff with a full time link to the
institution: 10 80

3.4.3. Corpo docente do ciclo de estudos academicamente qualificado

3.4.3. Corpo docente academicamente qualificado – docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor / Academically qualified teaching staff – staff holding a PhD

Corpo docente academicamente qualificado / Academically qualified teaching staff Nº de docentes (ETI) / Staff number in FTE % em relação ao total de ETI* / % relative to the total FTE*
Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor (ETI) / Teaching staff holding a PhD (FTE): 5 40

3.4.4. Corpo docente do ciclo de estudos especializado

3.4.4. Corpo docente do ciclo de estudos especializado / Specialised teaching staff of the study programme

Corpo docente especializado / Specialized teaching staff Nº de docentes (ETI) /
Staff number in FTE

% em relação ao total de ETI* /
% relative to the total FTE*

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor especializados nas áreas fundamentais do ciclo de estudos (ETI) / Teaching staff holding a PhD
and specialised in the fundamental areas of the study programme 0 0 12.5

Especialistas, não doutorados, de reconhecida experiência e competência profissional nas áreas fundamentais do ciclo de estudos (ETI) / Specialists
not holding a PhD, with well recognised experience and professional capacity in the fundamental areas of the study programme 7 56 12.5

3.4.5. Estabilidade do corpo docente e dinâmica de formação

3.4.5. Estabilidade e dinâmica de formação do corpo docente / Stability and development dynamics of the teaching staff

Estabilidade e dinâmica de formação / Stability and tranning dynamics Nº de docentes (ETI) / Staff
number in FTE

% em relação ao total de ETI* / %
relative to the total FTE*

Docentes do ciclo de estudos em tempo integral com uma ligação à instituição por um período superior a três anos / Teaching staff of the
study programme with a full time link to the institution for over 3 years 7 56 12.5

Docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um ano (ETI) / FTE number of teaching staff
registered in PhD programmes for over one year 4 32 12.5

4. Pessoal Não Docente
4.1. Número e regime de dedicação do pessoal não docente afeto à lecionação do ciclo de estudos. 

Encontram-se afetos à ESS 4 funcionários não docentes Assistentes Técnicos (AT) com CTFP por tempo indeterminado: 1 assume funções de secretariado da ESS; 1 funções de
apoio aos laboratórios (Laboratório de Reabilitação, Laboratório de Enfermagem e Laboratório II) e 2 funções de serviços gerais de apoio à lecionação de aulas dos cursos
ministrados nesta Unidade Orgânica. Os Serviços Académicos [3 Técnicos Superiores (TS); 4 AT], Gabinete de Inserção na Vida Ativa (1 TS e 1 AT), Gabinete de Relações
Internacionais (2 TS; 1 AT), Serviços de Planeamento, Marketing e Comunicação (2 TS; 2 AT; 1 Espec. Inf. G1N1; 2 Assistentes Operacionais), Gabinete de Qualidade, Avaliação e
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Procedimentos (1 TS; 3 AT), Serviços de Tecnologias de Informação (1 Espec. Inf. G1N2; 1 Espec. Inf. G1N1; 3 Espec. Inf. G2N1; 4 Téc. Inf. G2N1; 1 Téc. Inf. G1N2) e Biblioteca (1 TS;7
AT), entre outros, são serviços centralizados que dão apoio a todos os cursos. Todos os funcionários têm CTFP por tempo indeterminado.

4.1. Number and employment regime of the non-academic staff allocated to the study programme in the present year. 
4 non-teaching staff are assigned to the Health School as Technical Assistants (TA) with a public contract for unlimited time: 1 does the school’s secretariat; 1 is responsible for the
laboratory support (Rehabilitation, Nursing and Laboratory II) and 2 are responsible for the general support services to the classes of this Organic Unit. The Academic Services [3
Higher Technicians (HT); 4 TA], Active Life Insertion Office (1 HT; 1 TA), International Relations Office (2 HT; 1 TA), Planning, Marketing and Communication Services [2 HT; 2 TA; 1
Computer Specialist (CS) Degree 1 Level 1; 2 Operational Assistants], Quality, Evaluation and Procedures Office (1 HT; 3 TA), Information Technology Services [1 CS Degree 1 Level
2; 1 CS Degree 1 Level 1; 3 CS Degree 2 Level 1; 4 Informatics’ Technician (IT) Degree 2 Level 1; 1 IT Degree 1 Level 2 ] and Library (1 HT; 7 TA), among others, are centralized
services that support all courses. All employees have a public contract for unlimited time.

4.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 
Nos Serviços Académicos os 3 TS têm a licenciatura (LIC) e dos 4 AT, 2 têm o 12ºano, 1 tem o 11ºano e 1 tem o 9ºano; no Gabinete de Inserção na Vida Ativa o TS tem a LIC e o AT
tem o 11ºano; no Gabinete de Relações Internacionais os 2 TS têm a LIC e o AT tem o 12ºano; nos Serviços de Planeamento, Marketing e Comunicação os 2 TS têm a LIC, dos 2 AT 1
tem o 11ºano e o outro tem a LIC, o especialista em informática tem a LIC e os 2 Assistentes Operacionais têm o 9ºano; no Gabinete de Qualidade, Avaliação e Procedimentos o TS
tem a LIC e dos 3 AT, 2 têm a LIC e 1 tem o 12ºano; nos Serviços de Tecnologias de Informação dos 5 especialistas em informática 1 tem o mestrado e os outros 4 têm a LIC e dos 5
técnicos de informática, 2 têm a LIC, 2 têm o 12ºano e 1 tem o 11ºano; na Biblioteca o TS tem a LIC e dos 7 AT 5 têm o 12ºano e 2 têm o 9ºano.

4.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme. 
4 non-teaching staff of Health School: 2 TA have 3rd year of secondary education (SE); 2 have 1st cycle of basic education (BE). Academic Services: 3 HT have higher education
graduation (HEG) and of the 4 TA, 2 have 3rd year of SE, 1 has 2nd year of SE and 1 has 3rd cycle of BE; Active Life Insertion Office: HT has HEG and the TA has 2nd year of SE;
Office of International Relations: 2 HT have HEG and the TA has 3rd cycle of SE; Planning, Marketing and Communication Services: 2 HT have HEG, of the 2 AT 1 has 2nd year of SE
and the other has HEG, CS has HED and the 2 Operational Assistants have 3rd cycle of BE; Office of Quality, Evaluation and Procedures: HT has HEG and of the 3 TA, 2 have HEG
and 1 has 3rd year of SE; Information Technology Services: of the 5 CS 1 has master's degree and the other 4 have HED and of the 5 IT, 2 have HEG, 2 have the 3rd year of SE and 1
has 2nd year of SE; Library: HT has HEG and of the 7 TA’s, 5 have 3rd year of SE and 2 have the 3rd cycle of BE.

5. Estudantes
5.1. Estudantes inscritos no ciclo de estudos no ano letivo em curso

5.1.1. Estudantes inscritos no ciclo de estudos no ano letivo em curso

5.1.1. Total de estudantes inscritos. 
112

5.1.2. Caracterização por género

5.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %
Masculino / Male 14.3
Feminino / Female 85.7

5.1.3. Estudantes inscritos por ano curricular.

5.1.3. Estudantes inscritos por ano curricular / Students enrolled in each curricular year

Ano Curricular / Curricular Year Nº de estudantes / Number of students
1º ano curricular 30
2º ano curricular 27
3º ano curricular 20
4º ano curricular 35
 112

5.2. Procura do ciclo de estudos.

5.2. Procura do ciclo de estudos / Study programme's demand

Penúltimo ano / One before the last year Último ano/ Last year Ano corrente / Current year
N.º de vagas / No. of vacancies 25 25 25
N.º de candidatos / No. of candidates 61 72 36
N.º de colocados / No. of accepted candidates 20 14 9
N.º de inscritos 1º ano 1ª vez / No. of first time enrolled 17 18 19
Nota de candidatura do último colocado / Entrance mark of the last accepted candidate 104.8 111.4 120.4
Nota média de entrada / Average entrance mark 0 114.9 128.5

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes. 
No que diz respeito à afirmação da CAE no relatório preliminar anterior “Observa-se uma decrescente procura do curso e graduação de estudantes” os números fornecidos pela
DGES, nos 3 últimos anos, levam-nos efetivamente a constatar o decréscimo da procura desta oferta formativa apenas do último ano (2016/2017) para o ano corrente (2017/2018),
sendo que esta procura aumentou do antepenúltimo ano (2015/2016) para o último ano (2016/2017), informação esta que pode ser confirmada em termos no número efetivo de
candidatos e não em termos dos resultados relativamente ao número de alunos colocados/admitidos. Algumas das razões que podem explicar a diminuição da procura desta oferta
formativa, do último ano (2016/2017) para o ano corrente (2017/2018) podem traduzir-se no facto de haver um número reduzido de jovens adultos nesta região geográfica, os
potenciais candidatos poderem não apresentar os critérios exigidos para uma candidatura a um curso do ensino superior (nos seus mais diversos regimes) ou pela necessidade de
maior divulgação do CLTO, não só a nível da comunidade local mas também em regiões estratégicas e de maior influência, como o Alentejo e o Algarve. Por outro lado, será
expectável constatar que se a procura do curso diminuiu no último ano, também a graduação dos alunos acompanha esta tendência. No que diz respeito à dúvida da CAE no
relatório preliminar anterior, nomeadamente “Não se percebe, no corrente ano a colocação de 9 estudantes e a inscrição de 19 estudantes (1ªvez, 1ºano)”, torna-se imperativo
esclarecer que os 9 estudantes são provenientes do Concurso Nacional de Acesso (12ºAno) e os restantes estudantes são provenientes de outros regimes previstos em termos de
acesso ao curso, como os Concursos Internacionais, os Maiores de 23, os Titulares de Diploma de Técnico Superior Profissional (CTeSP), os Titular de Curso Médio ou Superior e as
Transferência de Curso. No que respeita ao ponto 5.2, a DGES não disponibilizou informação relativamente à nota média de entrada no “Penúltimo ano” (2015/2016), razão pela qual
se optou por colocar o valor numérico zero (0).

5.3. Eventual additional information characterising the students. 
Regarding the statement of the External Evaluation Committee (EEC) in the previous preliminary report "There is a decreasing demand for the programme and graduation of
students" numbers provided by General Direction of Higher Education (DGES) in the last 3 years, have led us to notice the decrease in demand for this formative offer (2016/2017) for
the current year (2017/2018), and this demand increased from the previous year to the last year (2015/2016) to the last year (2016/2017), which can be confirmed in terms of the
effective number of candidates and not in terms of the results in relation to the number of students placed / admitted. Some of the reasons that may explain the decline in the demand
for this formative offer from the last year (2016/2017) to the current year (2017/2018) can be seen in the fact that there are a small number of young adults in this geographical region,
the potential candidates may not meet the criteria required for an application to a higher education study cycle (in their various schemes) or the need for greater dissemination of the
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OT study cycle, not only at the local community level but also in strategic and more influential regions, like Alentejo and Algarve. On the other hand, it will be expected to verify that if
the pursuit for the study cycle has decreased in the last year, the students' graduation also follows this trend. Regarding the EEC doubts in the previous preliminary report, namely:
"It is not clear, in the current year the placement of 9 students and the enrollment of 19 students (1st time, 1st year)", it is imperative to clarify that the 9 students are from the
National Access Contest (12th year) and the remaining students come from other provenance regimes provided in terms of access to the study cycle, such as International Contests,
Over 23 years old, Holders of a Short-Cycle Diploma (CTeSP), Holders of a Medium or Higher Education Diploma and study cycle transference. Concerning point 5.2, DGES did not
provide information regarding the average grade of entry in the "Last Year" (2015/2016), which is why it was decided to place the numerical value zero (0).

6. Resultados
6.1. Resultados Académicos

6.1.1. Eficiência formativa.

6.1.1. Eficiência formativa / Graduation efficiency

Antepenúltimo ano / Two before the last year Penúltimo ano / One before the last year Último ano / Last year
N.º graduados / No. of graduates 25 29 18
N.º graduados em N anos / No. of graduates in N years* 25 26 12
N.º graduados em N+1 anos / No. of graduates in N+1 years 0 3 5
N.º graduados em N+2 anos / No. of graduates in N+2 years 0 0 0
N.º graduados em mais de N+2 anos / No. of graduates in more than N+2 years 0 0 1

Pergunta 6.1.2. a 6.1.3.

6.1.2. Apresentar relação de teses defendidas nos três últimos anos, indicando, para cada uma, o título, o ano de conclusão e o resultado final (exclusivamente para cursos de
doutoramento). 

O Curso de Licenciatura em Terapia Ocupacional é um Curso de 1º Ciclo.

6.1.2. List of defended theses over the last three years, indicating the title, year of completion and the final result (only for PhD programmes). 
The Bachelor's Degree in Occupational Therapy is a Course of 1st cycle.

6.1.3. Comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas do ciclo de estudos e respetivas unidades curriculares. 
O Curso de Licenciatura em Terapia Ocupacional (CLTO) apresenta 6 áreas CNAEF (726, 311, 090, 421, 462 e 226) com maior predominância da área científica 726. À área CNAEF 226
pertence 1 unidade curricular (UC), Bioética e Deontologia com 100% de sucesso. A UC Bioestatística integra a área CNAEF 462 cuja taxa de sucesso é 66,67%. À área CNAEF 421
pertencem as UC Anatomo-Fisiologia I e II com taxas de sucesso de 50% e 84,62%, respetivamente. A área CNAEF 311 representada pelas UC Psicologia das Relações Interpessoais
e Psicologia do Desenvolvimento apresenta taxas de sucesso de 95,83% e 96%, respetivamente. As UC Desenvolvimento Pessoal I, II, III, IV, V e VI da área CNAEF 090, apresentam
uma taxa de sucesso de 100%. As restantes UC pertencem à área CNAEF 726: Gestão em Saúde (62,50%), Metodologias de Avaliação II (72,73%), Novas Abordagens em Terapia
Ocupacional (74,42%), Biomecânica Ocupacional I (76,47%), Metodologias de Planeamento e Intervenção I (78,79%), Disfunção do Desempenho Ocupacional I (79,41%), Novas
Metodologias em Terapia Ocupacional (82,76%), Ciência da Ocupação (83,33%), Metodologias de Planeamento e Intervenção II (85,00%), Disfunção do Desempenho Ocupacional II
(85,19%), Abordagens em Terapia Ocupacional (85,29%), Dinâmica Ocupacional I (85,71%), Metodologias de Avaliação I (90,00%), Teorias e Fundamentos da Teoria Ocupacional
(93,33%), Biomecânica Ocupacional II (96%), Dinâmica Ocupacional II (100%), Investigação (100%), Metodologia de Investigação Aplicada (100%), Projetos em Terapia Ocupacional I
(100%), Projetos em Terapia Ocupacional II (100%), Disfunção do Desempenho Ocupacional III (100%), Ocupação Adaptada a Populações Especiais (100%), Seminário I (100%),
Seminário III (100%), Estágio I (100%), Estágio II (100%), Estágio III (100%) e Estágio IV (100%). A área CNAEF 226 representa 2,5% do total das UC do Curso e apresenta 100% de
sucesso; a área CNAEF 462, com a mesma percentagem de representação, a taxa de sucesso varia entre os 60% e os 70%; a área CNAEF 421 representa 5% do total do Curso e
apresenta alguma discrepância de valores sendo que 1 das UC apresenta 50% de sucesso, a mais baixa do Curso e a outra 84% de sucesso; contrariamente a estes resultados,
encontra-se a área CNAEF 311 que, com a mesma % de representação da área anterior, apresenta a mesma taxa de sucesso (por arredondamento) nas 2 UC (96%); entre todas as
áreas CNAEF do Curso, a área 090, representada por 6 UC e com uma ponderação de 15% no Curso, é aquela que apresenta 100% de sucesso; a área CNAEF 726 apresenta um total
de 28 UC e representa 70% do Curso, onde se evidencia que praticamente metade das UC apresenta 100% como taxa de sucesso e as restantes uma taxa de sucesso que varia entre
70% e 99%, à exceção de apenas 1 UC com uma taxa inferior a este intervalo.

6.1.3. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study programme and the respective curricular units. 
The Bachelor’s Degree in OT has 6 scientific areas (726, 311, 090, 421, 462 and 226) with the highest prevalence of the area 726. The CNAEF area 226 includes 1 curricular unit (CU),
Bioethics and Deontology with 100% success. The CU Biostatistics integrates the CNAEF area 462 whose success rate is 66.67%. To the CNAEF area 421 belongs Anatomy and
Physiology I and II with success rates of 50% and 84.62%, respectively. The CNAEF area 311 represented by Psychology of Interpersonal Relations and Developmental Psychology
presents success rates of 95.83% and 96%, respectively. CU such as Personal Development Unit I, II, III, IV, V and VI of the CNAEF area 090, present a success rate of 100%. The
remaining CU belong to the CNAEF area 726: Health Management (62.50%), Evaluation Methodologies II (72.73%), New Approaches in Occupational Therapy (74.42%), Occupational
Biomechanics I (76.47% ), Methodologies for Planning and Intervention I (78.79%), Dysfunction Occupational Performance I (79.41%), New Methodologies in Occupational Therapy
(82.76%), Science Occupation (83.33%), Methodologies for Planning and Intervention II (85%), Occupation Dynamics I (85.71%), Evaluation Methodologies I (90%), Theories and
Foundations of Occupational Therapy (93.33%), Occupational Biomechanics II (96%), Occupation Dynamics II (100%), Investigation (100%), Methodology Applied Research (100%),
Projects in Occupational Therapy I (100%), Projects in Occupational Therapy II (100%), Dysfunction Occupational Performance III (100%), Occupation Adapted to Special Population
(100%), Seminar I (100%), Seminar III (100%), Clinical Training I (100%), Clinical Training II (100%), Clinical Training III (100%), Clinical Training IV (100%). The CNAEF area 226
represents 2.5% of the total of the Course and is 100% successful; CNAEF area 462, with the same % of representation, the success rate varies between 60% and 70%; CNAEF area
421 represents 5% of the total of the Course and presents some discrepancy of values, with 1 of the CU presenting 50% success, the lowest of the Course and the other 84% of
success; contrary to these results, we find the CNAEF area 311, with the same % representation of the previous area, that presents the same success rate (by rounding) in the 2 CU
(96%); among all the CNAEF areas of the Course, area 090, represented by 6 CU and with a representation of 15% in the Course, is one that is 100% successful; the CNAEF area 726
presents a total of 28 UC and represents 70% of the Course, where it is evident that practically half of the CU presents 100% as a success rate and the rest varies between 70% and
99%, except for of only 1 CU with a rate below this range.

 

6.1.4. Empregabilidade.

6.1.4.1. Dados sobre desemprego dos diplomados do ciclo de estudos (estatísticas da DGEEC ou estatísticas e estudos próprios, com indicação do ano e fonte de informação). 
Tendo em conta a informação do infocursos (Fonte: dados do IEFP, inquérito RAIDES, DGEEC. Apuramentos DGES para o Ensino Público; apuramentos DGEEC para o Ensino
Privado), disponível em infocursos.mec.pt, em 2017, a percentagem de recém-licenciados do CLTO que se encontrava registada como desempregada no IEFP era de 5,9%,
traduzindo-se assim a taxa de empregabilidade em 94% (o cálculo desta % considera todos os estudantes que se diplomaram entre 2012/2013 e 2015/2016) para um total de 84
diplomados.Verifica-se uma taxa de empregabilidade elevada e sustentada ao longo dos anos.

6.1.4.1. Data on the unemployment of study programme graduates (statistics from the Ministry or own statistics and studies, indicating the year and the data source). 
Considering infocursos information (Source: IEFP data, RAIDES survey, DGEEC. DGES Clearances for Public Education; DGEEC qualifications for Private Education) available at
infocursos.mec.pt, in 2017, the percentage of the study cycle graduates registered as unemployed in the IEFP was 5.9%, which translates the employability rate in 94% (calculation of
this% considers all students graduating between 2012/2013 and 2015/2016) for a total of 84 graduates. There is a high and sustained employability rate over the years.

 

6.1.4.2. Reflexão sobre os dados de empregabilidade. 
O tempo de médio para início da primeira atividade profissional é reduzido; os graduados que não se encontram a desenvolver a sua atividade profissional fazem-no,
predominantemente, por opção; os graduados exercem a sua atividade profissional em diversas áreas de prática clínica, o que demonstra a abrangência e versatilidade do CLTO. Há
uma tendência crescente para a integração dos graduados no mercado de emprego ocorrer em áreas geográficas do Alto e Baixo Alentejo, sendo que os estudantes, atualmente
inscritos no CLTO, apresentam fortes probabilidades de serem integrados no mercado de trabalho. Há UC específicas em que os alunos são incentivados a contactar com potenciais
entidades empregadoras e a desenvolver/apresentar projetos para abertura de serviços de Terapia Ocupacional. O ou reforço de contratualização de mais Terapeutas Ocupacionais.
É de realçar o apoio aos recém-licenciados sempre que solicitado (esclarecimento de dúvidas, orientação clínica).

6.1.4.2. Reflection on the employability data. 
The average time to onset of first professional activity is reduced; graduates who are not developing their professional activity do it, predominantly, by choice; graduates carry out
their professional activity in several areas of clinical practice, including pediatrics, physical rehabilitation, psychiatry and mental health and geriatrics, which demonstrates the range
and versatility of this study cycle. There is also a growing trend for the integration of graduates in the job market to occur in geographical areas of Upper and Lower Alentejo,
allowing us to say that students, currently developing their study plan, have strong chances of being integrated into the labour market. There are specific CU where students are
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encouraged to contact potential employers and to develop/submit projects to open OT services or reinforce contracts for more OT's. Support to recent graduates is highlighted
whenever requested (clarification of doubts, clinical orientation).

6.2. Resultados das atividades científicas, tecnológicas e artísticas.

6.2.1. Centro(s) de investigação, na área do ciclo de estudos, em que os docentes desenvolvem a sua atividade científica

6.2.1. Centro(s) de investigação, na área do ciclo de estudos, em que os docentes desenvolvem a sua actividade científica / Research Centre(s) in the area of the study programme,
where the teachers develop their scientific activities

Centro de Investigação
/ Research Centre

Classificação
(FCT) / Mark
(FCT)

IES /
Institution

N.º de docentes do
ciclo de estudos
integrados/ No. of
integrated study
programme’s teachers

Observações / Observations

CICS. NOVA Centro
Interdisciplinar de
Ciências Sociais

Muito Bom FCSH -
NOVA 1

Doutoranda a aguardar a defesa da tese de doutoramento em Ciências da Educação, área de especialização Necessidades
Educativas Especais (julho de 2019) acolhida por este Centro de Investigação, sendo orientada pelo Professor Doutor David Justino e
coorientada pela Prof. Doutora Sílvia de Almeida.

Centro de Investigação
em Educação Bom

Centro de
Investigação
em
Educação

2

Doutoranda a aguardar a defesa da tese de doutoramento em Ciências da Educação, área de especialização Psicologia e Educação
(julho de 2019), acolhida por este Centro de Investigação, sendo orientada pelo Prof. Doutor Francisco Peixoto e coorientada pela
Prof. Doutora Patrícia Rosado Pinto Doutoranda em fase intermédia do seu doutoramento em Ciências da Educação, área de
especialização Necessidades Educativas Especiais, acolhida por este Centro de Investigação, sendo orientada pelo Prof. Doutor José
Morgado

LIBPhys- UNL –
Laboratório de
Instrumentação,
Engenharia Biomédica e
Física das Radiações

Muito Bom FCT - NOVA 1 Doutoranda em fase intermédia do seu doutoramento em Engenharia Biomédica, acolhida por este Centro de Investigação, sendo
orientada pelas Prof. Doutoras Carla Quintão e Cláudia Quaresma

Pergunta 6.2.2. a 6.2.5.

6.2.2. Mapa-resumo de publicações científicas do corpo docente do ciclo de estudos em revistas internacionais com revisão por pares, livros ou capítulos de livros, ou trabalhos de
produção artística, relevantes para o ciclo de estudos.

 https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/4bb297dc-6d4c-a6bb-817f-5cac5e7d4889
 6.2.3. Mapa-resumo de outras publicações relevantes, designadamente de natureza pedagógica:

 https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/4bb297dc-6d4c-a6bb-817f-5cac5e7d4889
 6.2.4. Atividades de desenvolvimento tecnológico e artístico, prestação de serviços à comunidade e formação avançada na(s) área(s) científica(s) fundamental(ais) do ciclo de estudos, e

seu contributo real para o desenvolvimento nacional, regional e local, a cultura científica e a ação cultural, desportiva e artística. 
Ano letivo 2017/2018 – parceria com o Grupo Ingka Centres Portugal, S.A.: projeto internacional que visa o estudo sobre as infraestruturas, serviços e equipamentos a integrar no
espaço comercial, “Centro Comercial MarShopping Algarve”, para melhorar a experiência de pessoas portadoras de incapacidade física, mental e/ou motora. Pretende tornar o
centro inclusivo e disponibilizar aos lojistas soluções que acompanhem esta perspetiva. A operacionalização foi realizada, até ao momento, em dois estudos (abril 2018 e 2019)
através de um processo de consultoria, por docentes e estudantes do 3ºA do CLTO, sendo uma mais valia no processo de ensino e aprendizagem. O 1º estudo culminou na
elaboração de um relatório (aspetos observados e recomendações de melhoria sustentadas por referências bibliográficas e legislação em vigor) entregue à direção do Grupo Ingka
Centres Portugal, S.A., sendo que se encontra em fase de elaboração o 2º estudo. A parceria será alargada a outros espaços comerciais do grupo, a nível nacional e internacional.

 Ano letivo 2018/2019 – parceria com a Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla (protocolo em elaboração). É um projeto nacional que visa a formação e aconselhamento
terapêutico a pessoas (Delegação de Beja) que apresentam EM (produtos de apoio, adaptações ambientais, procedimentos de conservação de energia, entre outros). Pretende-se
facilitar a aprendizagem dos alunos através do contacto com pessoas com EM, em sala de aula, para identificação das principais características associadas ao quadro clínico e o
impacto ao nível do desempenho ocupacional. 

 Realização de aulas TP e confeção de ortóteses, nas Unidades de Apoio Especializado à Multideficiência; parceria com a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo: SMFR de
adultos, com confeção de ortóteses a clientes com disfunção a nível da mão (ortopédica ou neurológica), em aulas PL; Serviço de Psiquiatria e Saúde Mental para observação, em
contexto clínico, da psicopatologia; oferta de materiais/equipamentos com finalidade terapêutica, produzidos pelos alunos, a diferentes instituições locais.

 Realização de formações pós-graduadas (curta duração) em parceria com a Associação Portuguesa Terapia da Mão (APTM) desde 2017 até ao presente, permitindo a promoção do
CLTO e o aprofundamento do conhecimento científico no processo de aprendizagem. Orientação de Estágios Profissionais a recém-licenciados (2016/2017 - Patronato de Santo
António; 2017/2018 – CerciBeja). Organização de diversas atividades no Dia Mundial da TO (27 Outubro) para aumentar o conhecimento da comunidade académica e comunidade
local e regional. Ações de sensibilização promovidas pela CTCP e alunos na comunidade, relativas à importância da TO nos cuidados de saúde; participação de docentes e alunos
na Futurália, Feira das Profissões e Ovibeja. 

 Proposta de abertura em curso, em 2019/2020, de uma Pós-Graduação em Terapia da Mão/Reeducação do Membro Superior com a duração de 1500h (60 ECTS) em parceria com a
APTM. 

 

6.2.4. Technological and artistic development activities, services to the community and advanced training in the fundamental scientific area(s) of the study programme, and their real
contribution to the national, regional or local development, the scientific culture and the cultural, sports or artistic activity. 

Academic year 2017/2018 - protocol with Ingka Centres Portugal, SA: international project to study infrastructures, services and equipment to be integrated in the shopping center
"MarShopping Algarve", to improve the experience of people with physical, mental and / or motor disabilities. The main goal is to make an inclusive center and provide shopkeepers
with solutions that go along with this perspective. To date, two studies (April 2018 and 2019) have been implemented through a consulting process, by teachers and students of the
3rd study cycle academic year, being an asset in the teaching and learning process. The first study culminated in the elaboration of a report (observed aspects and improvement
recommendations supported by bibliographical references and current legislation) delivered to the Ingka Centres Portugal, S.A. management, and the second study is under
development. This protocol will be extended to other shopping centers of the group, at a national and international level.

 Academic year 2018/2019 – protocol with Portuguese Society of Multiple Sclerosis (protocol being drafted). It is a national project that aims the training and therapeutic advice to
people (Delegation of Beja) who presents MS (support products, environmental adaptations, energy conservation procedures, among others). The mail goal is to facilitate student
learning throughout contact with people with MS in the classroom to identify the main characteristics associated with the clinical diagnosis and the consequences in occupational
performance.

 Conducting TP classes and making orthotics, in the Specialized Support Units to Multideficiency; protocol with Local Health Unit of Baixo Alentejo: PMRS of adults, making orthoses
to clients with hand dysfunction (orthopedic or neurological), in classes LP; Psychiatry and Mental Health Service for observation, in clinical context, of psychopathology; supply of
materials / equipment for therapeutic purposes, produced by the students, to different local institutions.

 Conducting postgraduate training (short duration) with a protocol established with Portuguese Association of Hand Therapy from 2017 to the present, allowing the promotion of the
study cycle and the scientific knowledge in the learning process. Orientation of professional clinical practice to recent graduates (2016/2017 - Patronato de Santo António, 2017/2018 -
CerciBeja). Organizing various activities on OT World Day (27 October) to increase awareness of the academic community and local and regional community. Awareness actions
promoted by the study cycle and students in the community, regarding the main goal of OT in health care; participation of teachers and students in Futurália, Professions Fair and
Ovibeja.

 Proposal for an opening of a Post-Graduation in Hand Therapy / Re-education of the Senior Member in 2019/2020 with a duration of 1500 hours (60 ECTS) in a protocol with
Portuguese Association of Hand Therapy.

 

6.2.5. Integração das atividades científicas, tecnológicas e artísticas em projetos e/ou parcerias nacionais e internacionais, incluindo, quando aplicável, indicação dos principais projetos
financiados e do volume de financiamento envolvido. 

II Congresso Ibérico de TO promovido pela Associação Portuguesa de Terapeutas Ocupacionais (APTO) e a Asociación Profisional Española de Terapeutas Ocupacionales (Madrid,
novembro 2018): 3 comunicações como oradoras convidadas (Profs. Ana Isabel Ferreira, Patrícia Santos e Ana Paula Martins) e 3 comunicações livres (Profs. Susana Pestana e Ana
Paula Martins e grupo de recém-licenciadas do IPBeja); prémio de melhor comunicação livre (Prof. Susana Pestana).

 II Jornadas Académicas de Terapia Ocupacional, com apresentação de trabalhos de investigação de licenciatura concluída (ESS IPPorto, março 2019).
 Lançamento do livro “Terapia Aquática: Indicações, Métodos e Estratégias”da Prof. Ana Isabel Ferreira com participação de recém-licenciados do IPBeja em alguns capítulos

(Odivelas, março 2019).
 Representação do CLTO no grupo de trabalho multidisciplinar da ARS Alentejo (2019) para a construção do Plano Regional da Saúde para as Demências (contribuição para Plano da

Saúde para as Demências).
 

6.2.5. Integration of scientific, technologic and artistic activities in projects and/or partnerships, national or international, including, when applicable, the main projects with external
funding and the corresponding funding values. 

II Iberian Congress of OT promoted by the Portuguese Association of Occupational Therapists (PAOT) and the Spanish Professional Association of Occupational Therapists (Madrid,
November 2018): 3 communications as invited speakers (Ana Isabel Ferreira, Patrícia Santos and Ana Paula Martins) and 3 free communications (Susana Pestana and Ana Paula
Martins and a group of IPBeja graduates); prize for best free communication (Susana Pestana).

 II Academic Sessions of Occupational Therapy, with presentation of completed undergraduate research work (IPPorto, March 2019).
 Release of "Aquatic Therapy: Indications, Methods and Strategies" book of Ana Isabel Ferreira with IPBeja graduates participation in some chapters (Odivelas, March 2019).

 Study cycle representation in the multidisciplinary work group of Alentejo’s Regional Health Administration (2019) for the construction of the Dementias Regional Health Plan
(contribution to the Dementias Health Plan).

https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/4bb297dc-6d4c-a6bb-817f-5cac5e7d4889
https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/4bb297dc-6d4c-a6bb-817f-5cac5e7d4889


27/05/2022 23:39 ACEF/1819/0027536 — Guião para a auto-avaliação

https://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=58e10a59-9666-3351-7c6b-5cab7af031f4&formId=4bb297dc-6d4c-a6bb-817f-5cac5… 9/14

6.3. Nível de internacionalização.

6.3.1. Mobilidade de estudantes e docentes

6.3.1. Mobilidade de estudantes e docentes / Mobility of students and teaching staff

%
Alunos estrangeiros matriculados no ciclo de estudos / Foreign students enrolled in the study programme 4.5
Alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Students in international mobility programmes (in) 2.7
Alunos em programas internacionais de mobilidade (out) / Students in international mobility programmes (out) 3.6
Docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Foreign teaching staff, including those in mobility (in) 0
Mobilidade de docentes na área científica do ciclo de estudos (out) / Teaching staff mobility in the scientific area of the study (out). 0

6.3.2. Participação em redes internacionais com relevância para o ciclo de estudos (redes de excelência, redes Erasmus).

6.3.2. Participação em redes internacionais com relevância para o ciclo de estudos (redes de excelência, redes Erasmus). 
O CLTO apresenta diversas parcerias de excelência a nível internacional, permitindo a mobilidade dos estudantes a nível in e out (mobilidade out – os estudantes realizam 1
semestre de frequência de 1 UC de ensino T e de uma UC no âmbito de estágio curricular; mobilidade in – os estudantes frequentam UC de diversos anos curriculares de ensino T,
TP ou PL, havendo alterações aos contratos de estudos sempre que se verifica essa necessidade). Os parceiros internacionais são: Brasil, Faculdade de Medicina da Universidade
de S. Paulo (Departamento de Fonoaudiologia, Fisioterapia e Terapia Ocupacional); Espanha, Universidad de Extremadura, University of Salamanca e Universidad Catolica San
Antonio de Murcia; Bélgica, Artevelde University College Ghent. É de salientar a realização de um Estágio ERASMUS + em Espanha, Barcelona, na Fundación Institut Guttman. Têm
sido realizados contactos interinstitucionais no sentido de serem estabelecidas mais parcerias internacionais.

6.3.2. Participation in international networks relevant for the study programme (excellence networks, Erasmus networks, etc.). 
The study cycle has several international excellence protocols, allowing the mobility of students in and out (mobility out - students take 1 semester of attendance with 1 CU through T
classes and 1 CU such as Clinical Training; mobility in - students attend CU of various curricular years of T, TP or LP classes and there are changes to the study contracts whenever
this need arises). The international partners are: Brazil, Medical School of the University of S. Paulo (Department of Speech and Hearing Therapy, Physiotherapy and Occupational
Therapy); Spain, University of Extremadura, University of Salamanca and Universidad Catolica San Antonio de Murcia; Belgium, Artevelde University College Ghent. It is worth
mentioning the realization of an ERASMUS+ Internship in Spain, Barcelona, at the Institut Guttman Foundation. Inter-institutional contacts have been established to make more
international partnerships.

 

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.
 Apesar de não haver mobilidade de docentes da área científica, quer in quer out, à semelhança do que é referido no relatório preliminar da CAE na avaliação anterior “Na mobilidade

internacional, na componente dos docentes não se observa, entrada de docentes estrangeiros, nem saídas de docentes do ciclo de estudos”, o CLTO considera efetivamente que o
nível de internacionalização tem sido reduzido, reiterando a importância de investir nesta área. No entanto, circunstâncias relacionadas com a fase de participação em atividades
relacionadas com o 3º ciclo de estudos, bem como um corpo docente em regime de tempo integral reduzido comparativamente a outras escolas onde o CLTO é ministrado, explicam
a dificuldade de investimento no nível de internacionalização, em termos da mobilidade de docentes. No entanto, a CTCP do CLTO expressa o seu interesse em investir nesta área da
mobilidade a partir do ano letivo 2019/2020.

 Por outro lado, quanto à afirmação da CAE “O ciclo de estudos, no âmbito da instituição de ensino superior encontra-se associado à Rede Erasmus para o intercâmbio de
estudantes, docente e não docentes”, importa referir que para além desta rede, o CLTO também coopera com Universidades Brasileiras, nomeadamente a Universidade de S. Paulo
(Faculdade de Medicina) e a Universidade Federal de Paraíba. Destaca-se o elevado número de estudantes em mobilidade in da Universidade de S. Paulo (4 estudantes por ano
letivo, distribuíndo-se 2 estudantes por semestre). 

 É de realçar que no presente ano letivo há mobilidade in de uma docente da área científica do ciclo de estudos e que é proveniente da Facultad Padre Ossó (Universidade de
Oviedo), no período entre 30 de abril e 9 de maio de 2019. Foram realizadas 2 aulas abertas (6 e 8 de maio 2019) para a comunidade académica do IPBeja e foram dinamizadas
diversas aulas enquadradas em diversas UC.

 

6.4. Eventual additional information on results.
 Although there is no mobility of teachers in the scientific area, either in or out, like what is mentioned in the preliminary report of the External Evaluation Committee (EEC) in the

previous evaluation "In the international mobility, concerning the lecturers s not observed, incoming ot foreign professors, nor exists outgoing of the professors of the cycle studies”
the study cycle effectively considers that the level of internationalization has been reduced, reiterating the importance of investing in this area. However, circumstances related to the
phase of participation in activities related to the 3rd study cycle (PhD), as well as a full-time teaching staff reduced compared to other schools where the OT is taught, explain the
difficulty of investing in the level of internationalization, in terms of teacher mobility. However, the Technical-Scientific and Pedagogical Commission of the study cycle expresses its
interest in investing in this area of mobility in 2019/2020 academic year. On the other hand, as far as the EEC's statement is concerned, "The cycle studies, in the scope of the
institution of higher education is associated with the ERASMUS Network for the exchange of students, lecturers and non-teaching staff” it should be noted that in addition to this
network, the study cycle also cooperates with Brazilian Universities, namely the University of S. Paulo (Faculty of Medicine) and the Federal University of Paraiba. It is worth noting
the high number of students in mobility in the University of S. Paulo (4 students per academic year, 2 students per semester).

 It is noteworthy that in the current academic year there is a teacher mobility of the scientific area of the study cycle, who’s from Faculty of Padre Ossó (University of Oviedo), in the
period between April 30 and May 9, 2019. 2 open classes (6 and 8 May 2019) for the academic community of IPBeja and several classes were organized in various CU.

 

7. Organização interna e mecanismos de garantia da qualidade
7.1 Existe um sistema interno de garantia da qualidade certificado pela A3ES

7.1. Existe um sistema interno de garantia da qualidade certificado pela A3ES (S/N)?
 Se a resposta for afirmativa, a Instituição tem apenas que preencher os itens 7.1.1 e 7.1.2, ficando dispensada de preencher as secções 7.2.

 Se a resposta for negativa, a Instituição tem que preencher a secção 7.2, podendo ainda, se o desejar, proceder ao preenchimento facultativo dos itens 7.1.1 e/ou 7.1.2.
 Não

7.1.1. Hiperligação ao Manual da Qualidade.
 https://www.ipbeja.pt/servicos/gquap/Documents/Manual%20de%20Qualidade_v04.pdf

 7.1.2. Anexar ficheiro PDF com o último relatório de autoavaliação do ciclo de estudos elaborado no âmbito do sistema interno de garantia da qualidade (PDF, máx. 500kB).
 7.1.2._Relatório de Autoavaliação 2017_2018.pdf

 
7.2 Garantia da Qualidade

7.2.1. Mecanismos de garantia da qualidade dos ciclos de estudos e das atividades desenvolvidas pelos Serviços ou estruturas de apoio aos processos de ensino e aprendizagem,
designadamente quanto aos procedimentos destinados à recolha de informação (incluindo os resultados dos inquéritos aos estudantes e os resultados da monitorização do sucesso
escolar), ao acompanhamento e avaliação periódica dos ciclos de estudos, à discussão e utilização dos resultados dessas avaliações na definição de medidas de melhoria e ao
acompanhamento da implementação dessas medidas. 

O Sistema Integrado da Qualidade (SIQ) do Instituto Politécnico de Beja (IPBeja), cujo âmbito engloba as
 atividades de “Ensino superior e investigação de cursos conducentes e não conducentes a grau e serviços

 associados do IPBeja e dos seus Centros de Investigação”, encontra-se suportado no seu Manual da Qualidade e em vários processos que descrevem o conjunto de atividades
necessárias, os recursos e responsabilidade pelas mesmas e de forma controlada, que para além de cobrirem todos os requisitos constantes do Manual para o Processo de
Auditoria, V1.2 de Outubro 2016 da A3ES, cumprem os requisitos da norma NP EN ISO 9001:2015. Os atuais processos do IPBeja estão documentados em 18 procedimentos, sendo
que para além dos procedimentos referidos o SIQ é também suportado em Regulamentos internos, impressos e registos onde se evidencia o cumprimento dos procedimentos
implementados. Toda a documentação do SIQ está disponível para consulta de através de

 https://www.ipbeja.pt/servicos/gquap/Paginas/ProcessosProcedimentos.aspx
 O SIQ do IPBeja e respetivos processos cruzam com os 13 referenciais da A3ES.

 Toda esta informação está disponível na página oficial do IPBeja para consulta interna e não é de domínio público.
 Por outro lado, a dimensão do Instituto Politécnico de Beja, assim como a das suas turmas, permite uma grande relação de proximidade entre docentes, não docentes e estudantes

o que representa, só por si, uma estratégia de superação de alguns problemas que possam ocorrer no desenvolvimento das várias ações específicas de cada curso. Como
instrumentos de monitorização e reflexão, destacamos dois documentos de referência elaborados anualmente: relatório síntese de avaliação dos cursos e relatórios de
autoavaliação de cada curso elaborado pelas Comissões Técnico-científicas dos Cursos (CTCC), que são constituídas pelo coordenador do curso, 3 docentes e 3 estudantes (um
por cada ano curricular). O relatório síntese caracteriza o corpo docente e discente por Escola/Curso e o corpo não docente. Relativamente ao corpo discente constam, entre outras
variáveis, a proveniência geográfica, profissão e escolaridade dos pais, apoio social, mobilidade, sucesso e abandono, empregabilidade e grau de satisfação do estudante, obtido
através de questionário sobre a unidade curricular e o professor. O relatório de autoavaliação contém informação sobre o aluno, corpo docente, investigação realizada, sucesso,

https://www.ipbeja.pt/servicos/gquap/Documents/Manual%20de%20Qualidade_v04.pdf
https://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/4bb297dc-6d4c-a6bb-817f-5cac5e7d4889/questionId/38cfaaba-9fd6-a098-8d9e-5bc465516975
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abandono, empregabilidade e uma análise SWOT. No final são apresentadas propostas de medidas corretivas a adotar e remete-o para o CTC, CP, CAQ, CG e Presidência do IPBeja
para que possam atuar no âmbito das suas competências, de acordo com o estabelecido nos Estatutos do IPBeja. Relativamente à avaliação das UC’s, o questionário é aplicado no
final de cada semestre e os resultados obtidos são tratados pelo Gabinete de Qualidade, Avaliação e Procedimentos (GQUAP), e disponibilizados às CTCPC. Esta análise
quantitativa é complementada por uma análise qualitativa, com recurso a entrevistas em painel a estudantes representantes de cada um dos anos curriculares. Estas entrevistas são
realizadas por docentes do IPBeja, que não pertencem ao curso, e têm como principal objetivo, serem diagnosticados os fatores multicausais que justifiquem os resultados obtidos
com tendência mais negativa. Os relatórios elaborados e os resultados obtidos através dos questionários aplicados permitem a reflexão entre docentes e alunos dos cursos com
vista à superação dos problemas detetados.

7.2.1. Mechanisms for quality assurance of the study programmes and the activities promoted by the services or structures supporting the teaching and learning processes, namely
regarding the procedures for information collection (including the results of student surveys and the results of academic success monitoring), the monitoring and periodic assessment
of the study programmes, the discussion and use of the results of these assessments to define improvement measures, and the monitoring of their implementation. 

The Integrated Quality System (SIQ) of Polytechnic Institute of Beja, whose scope encompasses the activities of "Higher Education and research of courses leading and not
conducive to a grade an associated services of IPBeja and its Research Centers ", is supported in its Quality Manual and in various processes that describe the set of activities
needed, the resources and responsibility for them and in a controlled way, wich in addition to covering all the requirements listed in the Manual for the Audit Process, V1.2 October
2016 of A3ES, meet the requirements of NP EN ISO 9001: 2015 standard. The current processes of IP Beja are documented in 18 procedures and in addition to the procedures referred
to the SIQ is also supported in internal regulations, forms and records where the procedures implemented are evidenced. All SIQ documentation is available for consultation at
https://www.ipbeja.pt/servicos/gquap/Paginas/ProcessosProcedimentos.aspx
The SIQ of IPBeja and its processes cross with the 13 references of the A3ES.
All this information is available on the official site of IPBeja for internal consultation and is not in the public domain.
The size of the Polytechnic Institute of Beja, as well as that of its classes, allows a great relationship of proximity between teachers, non-teachers and students, which alone
represents a strategy to overcome some problems that may occur in the development of the various specific actions of each course. As instruments of monitoring and reflection, we
highlight two reference documents prepared annually: summary report of course evaluation and self-assessment reports for each course prepared by the scientific/technical
committees of courses (CTCC), which are constituted by the course coordinator, 3 teachers and 3 students (one per each curriculum year). The summary report characterizes the
academic staff and student body by School/Course and non-teaching staff. In respect of the student body the following is included, among other variables, geographical origin,
occupation and educational level of the parents, social support, mobility, success and drop out, employability and satisfaction level of the student, obtained through a questionnaire
about the curricular unit and the teacher. The self-assessment report contains information about the student, faculty, research carried out, success, drop out, employability and a
SWOT analysis. In the end are presented corrective measure proposals to be adopted and sends it to the TSC, PC, EQC, General Council and IPBeja Presidency in order for them to
act in the framework of their competences to what is established in the statuses. Regarding the evaluation of the UCs, the questionnaire is applied at the end of each semester and
the results obtained are treated by the Quality, Evaluation and Procedures Office (OEQP) and made available to the TSPC. This quantitative analysis is complemented by a qualitative
analysis, recurring to panel interviews to student representatives of each curricular year. These interviews are conducted by academic staff of the Institute, that doesn’t belong to the
degree, and that have as a main goal the diagnosis of multi-cause factors that justify results with a negative tendency. With the obtained data, the TSPC elaborates a report,
presenting corrective measure proposals and sends it to the TSC, PC, EQC and General Council, in order for them to act in the framework of their competences to what is established
in the statuses. The reports prepared, and the results obtained through the questionnaires applied allow reflection between teachers and students of the courses to overcome the
detected problems.

7.2.2. Indicação da(s) estrutura(s) e do cargo da(s) pessoa(s) responsável(eis) pela implementação dos mecanismos de garantia da qualidade dos ciclos de estudos. 
É da responsabilidade do Presidente do IPBeja, em primeira instância, tomar as medidas necessárias à garantia da qualidade do ensino e da instituição. Compete ao Diretor de cada
UO (DUO) coordenar o funcionamento do curso, reunindo periodicamente com os coordenadores de curso (CC), procurando assegurar a qualidade da formação ministrada. O CC,
com a colaboração da Comissão Técnica Científica Pedagógica do Curso (CTCC), coordena os programas das unidades curriculares, as metodologias de avaliação, garantindo o
cumprimento dos objetivos de ensino/aprendizagem e as atividades de tutoria e de estágio. Promove também, reuniões com docentes e alunos, com o objetivo de superação de
problemas detetados e informam o DUO sobre o desempenho dos docentes do curso. É a CTCC que elabora o relatório de autoavaliação. O Conselho Pedagógico, Conselho
Técnico-científico, o Conselho para Avaliação e Qualidade e o Conselho Geral emitem pareceres e recomendações sobre o relatório.

7.2.2. Structure(s) and job role of person(s) responsible for implementing the quality assurance mechanisms of the study programmes. 
It is the Presidents’ responsibility to take the necessary measures to guarantee the quality of teaching in the institution. It is the competence of the Director of each OU (DOU), to
coordinate the functioning of the course, meeting periodically with Course Coordinators (CC), seeking to ensure the quality of the formation provided. The CC, in collaboration with
the TSCC of each course coordinates the syllabus of the curricular units, the evaluation methodologies, ensuring that the teaching/learning goals and tutorial and internship
activities are accomplished. The CC also promotes meetings with academic staff and students, with the goal of overcoming detected problems and informs the DUO. It is the TSCC
that prepares the self-assessment report. The Pedagogical Council, Technical-Scientific Council, Evaluation and Quality Council and the General Council also issue opinions and
recommendations on the report.

7.2.3. Procedimentos de avaliação do desempenho do pessoal docente e medidas conducentes à sua permanente atualização e desenvolvimento profissional. 
De acordo com o Estatuto da Carreira do Pessoal Docente do Ensino Superior Politécnico, foi elaborado um regulamento, que integra uma grelha onde são referidas as atividades
desenvolvidas no triénio. As atividades são agrupadas em 3 dimensões: a dimensão Científica, a Pedagógica e a Organizacional. No final do triénio, os docentes elaboram os
relatórios das atividades, enviando-os ao Conselho para Avaliação e Qualidade que os distribui pelos relatores nomeados pelo Conselho Técnico-Científico (CTC). Os dois relatores
nomeados para cada docente, após análise dos relatórios atribuem uma avaliação que apresentam ao avaliado. Caso não concorde pode solicitar a reapreciação do relatório por
outros dois relatores. Após a divulgação dos resultados e caso exista discordância da avaliação, pode solicitar a intervenção da comissão paritária. Posteriormente é apresentada
uma lista provisória das classificações obtidas, que, após aprovada pelo CTC, é homologada pelo Presidente do IPBeja.

7.2.3. Procedures for the assessment of teaching staff performance and measures for their continuous updating and professional development. 
In accordance to the Career Statute of Faculty in Higher Polytechnic Education, a regulation was drawn up, which incorporates a grid where the activities developed in the triennium
are referred to. The activities are grouped into 3 dimensions: Scientific, pedagogical and the organizational. At the end of the triennium, the teacher prepares the activity reports,
sending them to the Council for Evaluation and Quality that distributes them by the rapporteurs appointed by the Scientific/Technical Council (CTC). The 2 rapporteurs appointed for
each teacher, after reviewing the reports, assign an evaluation that they present to the evaluated. If he/she do not agree, may request the consideration by 2 other rapporteurs.
Following the dissemination of results and if there is a disagreement of the evaluation, may request the joint committee intervention. Then, a provisional list with the rankings
obtained is presented, which, following approval by CTC, is approved by the President of IPBeja.

7.2.3.1. Hiperligação facultativa ao Regulamento de Avaliação de Desempenho do Pessoal Docente.
https://www.ipbeja.pt/SobreIPBeja/caq/Documents/AVALIA%C3%87%C3%83O%20DE%20DESEMPENHO%20PESSOAL%20DOCENTE%202014_16/Regulamento%20Geral%20do%20Siste

7.2.4. Procedimentos de avaliação do pessoal não-docente e medidas conducentes à sua permanente atualização e desenvolvimento profissional.
Para a avaliação do pessoal não docente, obedece-se à legislação em vigor para a função pública – SIADAP, com algumas especificidades e de acordo com um regulamento de
Avaliação do Desempenho dos Trabalhadores Não-docentes do Instituto Politécnico de Beja,
https://www.ipbeja.pt/RepositorioDocumentosOficiais/Lists/Regulamentos/Attachments/111/Regualemto%20do%20Desempenho%20dos%20Trabalhadores%20N%C3%A3o%20Docentes
Foi criada a figura do coordenador funcional que garante uma melhor monitorização do processo. Depois de contratualizados os objetivos o colaborador elabora relatórios
semestrais, que após parecer favorável do coordenador funcional e do avaliador, os encaminha para o Conselho Coordenador da Avaliação. No final do biénio é feita a harmonização
das classificações atribuídas de acordo com as quotas definidas e dadas a conhecer aos colaboradores. Se existir discordância pode recorrer à comissão paritária eleita/nomeada
para o efeito.

7.2.4. Procedures for the assessment of non-academic staff performance and measures for their continuous updating and professional development.
For the evaluation of non-teaching staff complies with the legislation for the public sector - SIADAP, with some features and according to a Regulation of Performance Evaluation of
Non-teaching Workers of the Polytechnic Institute of Beja,
https://www.ipbeja.pt/RepositorioDocumentosOficiais/Lists/Regulamentos/Attachments/111/Regualemto%20do%20Desempenho%20dos%20Trabalhadores%20N%C3%A3o%20Docentes
The post of Functional Coordinator was created to ensure a better monitoring of the process. After the individual objectives have been contracted the employee produces monthly
reports, which after a favorable opinion of the Functional Coordinator and the evaluator, forwards it to the Assessment Coordinating Council. At the end of the biennium the
standardization of the scores are assigned in accordance to the defined quotas and made known to employees. If there is a disagreement staff may refer to the Joint Committee
elected/appointed for this purpose.

7.2.5. Forma de prestação de informação pública sobre o ciclo de estudos.
A prestação regular de informação pública acerca do ciclo de estudos é assegurada pelos Serviços de Planeamento, Marketing e Comunicação do IPBeja, em estreita articulação
entre o GQUAP e a Coordenação do CLTO. Na página oficial do CLTO do IPBeja encontram-se disponíveis para consulta pública a maioria dos parâmetros que constam no
Referencial 12 da A3ES, nomeadamente através de https://www.ipbeja.pt/cursos/ess-toc/Paginas/default.aspx
https://www.ipbeja.pt/servicos/Paginas/default.aspx
No entanto, existem outros parâmetros do Referencial 12 que se encontram disponíveis na página oficial do IPBeja para consulta interna e não são de domínio público.
https://www.ipbeja.pt/servicos/gquap/DocumentacaoInterna/Paginas/Relatorios.aspx
https://www.ipbeja.pt/servicos/gquap/Paginas/DocumentosInternos.aspx
https://www.ipbeja.pt/servicos/gquap/Relatorio_Autoavaliacao/Relat%C3%B3rio%20de%20autoavalia%C3%A7%C3%A3o.pdf

7.2.5. Means of providing public information on the study programme.
The regular provision of public information about the study cycle is ensured by IPBeja's Planning, Marketing and Communication Services (SPMC), in close coordination between
Quality, Evaluation and Procedures Office (GQUAP) and the study cycle coordination. On the official page of IPBeja study cycle are available, for public consultation, most of the
parameters which appear in A3ES Reference 12 namely through:
https://www.ipbeja.pt/cursos/ess-toc/Paginas/default.aspx
https://www.ipbeja.pt/servicos/Paginas/default.aspx
However, there are other parameters of Reference 12 that are available on the official IPBeja page for internal consultation and are not in the public domain.
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7.2.6. Outras vias de avaliação/acreditação nos últimos 5 anos.
O Curso não foi sujeito a outras vias de avaliação/acreditação nos últimos 5 anos.

7.2.6. Other assessment/accreditation activities over the last 5 years.
The study cycle has not undergone other evaluation / accreditation procedures in the last 5 years.

8. Análise SWOT do ciclo de estudos e proposta de ações de melhoria
8.1 Análise SWOT global do ciclo de estudos

8.1.1. Pontos fortes 
Corpo docente (CD) constituído maioritariamente por TO’s jovens com forte motivação para o investimento laboral; 

 CD a tempo integral da área científica do Curso é Especialista na área da Terapia e Reabilitação – Terapia Ocupacional (TR-TO) – 2 encontram-se a aguardar a defesa da tese de
doutoramento em Ciências da Educação (data prevista em julho 2019); 1 em Engenharia Biomédica; 1 já defendeu o Mestrado em Neuropsiocologia e vai inscrever-se em 2019/2020
no doutoramento em Engenharia Biomédica.

 CD tempo parcial da área científica da TO (9) do presente ano letivo (2018/2019) – 1 é Doutorado em Psicologia e Especialista na área da TR-TO, 2 são Especialistas na área da TR-TO
e 2 vão candidatar-se a provas para atribuição do Título de Especialista (na área da TR-TO) até ao final do ano letivo (3 docentes assistentes foram excecionalmente contratadas para
que as docentes que já entregaram a sua tese de doutoramento a pudessem finalizar);

 Formação pós graduada diversificada do CD;
 Facilidade de comunicação, presencial e via web;

 Realização frequente de aulas TP e PL dinamizadas por TO’s com vasta experiência clínica; 
 Disponibilidade do CD para esclarecimento de dúvidas, durante as aulas e em trabalho autónomo;

 Realização de visitas de estudo em contextos reais de intervenção;
 Parcerias estratégicas para estágios curriculares (EC), realizados em diversas zonas do país (Lisboa, Alentejo, Algarve) desde o início do Curso;

 Locais de EC com procedimentos a par com os gold standard das diferentes áreas da reabilitação; 
 Vários EC em ambientes reais de clínica e nas principais áreas de intervenção terapêutica da TO; 

 Escolha dos EC é realizada de acordo com as áreas geográficas preferenciais de cada estudante e de acordo com os critérios pré-estabelecidos pelo CD;
 Flexibilidade da CTCP para a realização de EC fora do calendário escolar, de acordo com as necessidades individuais dos estudantes;

 Recursos materiais, equipamentos, Laboratório de Reabilitação e bibliografia diversa que favorece o processo de ensino e de aprendizagem;
 Estabelecimento de parcerias com os Laboratórios de Enfermagem e do Desporto para a realização de aulas TP e PL e atividades de investigação;

 Monitorização dos estudantes relativamente à dinâmica de funcionamento do Curso e das atividades pedagógicas, através de reuniões bissemestrais com o responsável de ano;
 Ações de divulgação para o exterior, nomeadamente aulas abertas e atividade do dia Mundial da TO;

 Realização de formação avançada na área específica da TO, na ESS, para profissionais, recém-licenciados e alunos do 4ºA (promoção do Curso e atualização do conhecimento
científico);

 Divulgação do Curso através de diversas publicações nas redes sociais e no site da página oficial do IPBeja;
 CD atento às questões individuais do aluno (disponível para colaborar na resolução de problemas, sempre que seja possível, dentro do âmbito pedagógico);

 Abertura de um concurso público para uma vaga de TO.
 

8.1.1. Strengths 
Teachers of the CNAEF area 726 are mainly young people with strong motivation for labor investment;
Full-time teachers of the study cycle scientific area specialists in Therapy and Rehabilitation area - Occupational Therapy (TR-OT) - 2 are awaiting the doctoral thesis defense in
Educational Sciences (expected date July 2019); 1 is taking her PhD in Biomedical Engineering; 1 has already defended the Master in Neuropsychology and will enroll in Biomedical
Engineering PhD in 2019/2020 academic year.

 Part-time faculty member of the scientific area of OT (9) of the present academic year (2018/2019) - 1 is PhD in Psychology and Specialist in the area of TR-TO, 2 are Specialists in the
area of TR-TO and 2 will apply (in the TR-TO area) until the end of the academic year (3 assistant teachers were exceptionally hired so that the teachers who have already delivered
their PhD thesis could finish it);

 Diversified postgraduate training of the teachers;
 Easy communication, face-to-face and web;

 Frequent implementation of TP and PL classes carried out by OT with extensive clinical experience;
 Availability of the teachers to clarify doubts, during classes and in the autonomous work period;

 Conducting study visits in real intervention contexts;
 Strategic partnerships in terms of Clinical Training (CT), carried out in different areas of the country (Lisbon, Alentejo, Algarve) since the beginning of the Course;

 Institutions that receive CT have procedures along with the gold standard of the different areas of rehabilitation;
 Multiple CT in real clinical settings and in the main areas of therapeutic intervention of OT;

 The choice of CT is made according to the preferred geographical areas of each student and according to the criteria established by the teachers;
 The flexibility of the teachers to perform CT outside the school calendar, taking into account the individual needs of the students;

 Existence of material resources, equipment, Laboratory of Rehabilitation and diverse Bibliography that favors the process of teaching and learning;
 Establishment of partnerships with the Nursing and Sports Laboratories to conduct TP and PL classes and for research activities;

 Student monitoring of the dynamics of the course and the pedagogical activities, through bi-semester meetings with the teacher in charge of the year;
 Dissemination actions namely Open Classes and activity of the World Day of Occupational Therapy;

 Accomplishment of advanced training in the specific area of OT in Health School for professionals, recent graduates and students of 4th year of the curriculum, promoting not only
the Course but also the importance of updating scientific knowledge;

 Disclosure of the Course through various publications on social networks and on the official website of the Institution;
 Teachers attentive to individual questions of each student, being available to collaborate in solving problems, whenever possible, within the pedagogical scope;

 Opening of a public tender for OT.
 

8.1.2. Pontos fracos 
A situação contratual dos Professores Adjuntos a tempo integral e que constituem a CTCP do Curso é pouco consistente, uma vez que são Professores Convidados, o que se traduz
em instabilidade. No entanto, no presente ano civil há 2 docentes que serão abrangidas pelo Concurso PREVPAP, implicando a sua integração na carreira docente;

 Apesar da maior produção científica dos docentes do Curso e que teve um aumento exponencial nos últimos 2 anos, com integração em Centros de Investigação de referência a
nível nacional e internacional, a ausência de estratégias para o desenvolvimento de centros de investigação no IPBeja limita ainda a possibilidade de uma maior participação dos
mesmos nesta atividade;

 Inexistência de formação pós-graduada, na Escola Superior de Saúde do IPBeja, na área específica da Terapia Ocupacional. No entanto, encontra-se em curso uma proposta para
abertura de uma Pós-Graduação em Terapia da Mão/Reeducação do Membro Superior, prevista para o ano letivo 2019/2020;

 Autorização de um número limite de visitas para cada ciclo de estudos, condicionando a observação da prática clínica em diversas Instituições promotoras da aprendizagem;
 Existe ainda um número de reduzido de serviços de articulação com a comunidade (exemplos: laboratório de estudo e empréstimo de produtos de apoio, “oficinas” de promoção da

saúde postural, programas de envelhecimento ativo, programas de estimulação do brincar);
 Existe ainda um número reduzido de protocolos com os parceiros internacionais;

 Dispersão geográfica de locais de estágio na região do Alentejo implica uma distância geográfica significativa, com acréscimo de despesas para os alunos.
 

8.1.2. Weaknesses 
Full-time teacher’s contractual situation who constitute the Scientific and Pedagogical Technical Committee of the study cycle is not very consistent since they are invited teachers,
which translates into instability. However, in this civil year there are 2 teachers who will be covered by the PREVPAP Contest, implying their integration in the teaching career;

 Despite the greater scientific production of the course's teachers and has had an exponential increase in the last 2 years, with an integration in Research Centers of reference at a
national and international level, the absence of strategies for the development of research centers in Polytechnic Institute of Beja limits the possibility of a greater participation of
these teachers in this activity;

 There is no post-graduate training at Health School in the specific area of Occupational Therapy. However, there is an opening proposal for a Post-Graduation in Hand Therapy /
Reeducation of the Senior Member, scheduled for the next academic year, namely, 2019/2020.

 Authorization of a limited number of visits for each cycle of studies, conditioning the observation of clinical practice in several institutions that promote learning;
 There is also a limited number of community-based services (examples: study laboratory and loan of support products, postural health promotion workshops, active aging programs,

play stimulation programs);
 There are also a few protocols with international partners;

 Geographic dispersion of internship locations in the Alentejo region implies a significant geographical distance, with an increase of expenses for students.
 

8.1.3. Oportunidades 
Único curso de Terapia Ocupacional que abrange a área geográfica do Alto e Baixo Alentejo e Algarve;

 Forte empregabilidade nacional, sobretudo nas regiões do Alentejo e Algarve; 
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Forte empregabilidade a nível internacional com vários ex- alunos integrados em institutos de referência a nível mundial; 
Contributo para o desenvolvimento do interior do país, através da concentração de maior quantidade de pessoas;
Aumento da esperança média de vida e necessidades da população para a prestação de cuidados pelos futuros Terapeutas Ocupacionais;
Existência de diversas Instituições de reabilitação, educação e saúde na região de Beja que recebem população potencialmente elegível para a intervenção da Terapia Ocupacional e
que ainda não dispõem de profissionais, o que poderá permitir não só criar novos postos de trabalho mas também estabelecer parcerias entre o IPBeja e as Instituições;
Serviços de suporte adequados a nível de residências académicas, não só para os estudantes mas também para os Docentes que não vivem na região de Beja;
Desenvolvimento de estratégias de Marketing para divulgar o Curso de Terapia Ocupacional;
Proposta em curso de abertura de uma Pós-Graduação em Terapia da Mão/Reeducação do Membro Superior a iniciar no ano letivo 2019/2020;
Articulação sistemática com a Associação Portuguesa dos Terapeutas Ocupacionais (APTO) e com a Associação Portuguesa Terapia da Mão;
Prestação de serviços à comunidade através da parceria internacional com o Grupo INGKA Centres Portugal, S.A. e com a Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla, bem como
eventual protocolo a realizar-se com a CPC Beja para o projeto loja do brinquedo adaptado com materiais de baixo custo;
Boa articulação com a ARS Alentejo e integração no grupo de trabalho multidisciplinar para a construção do Plano Regional da Saúde para as Demências (contribuição para o Plano
da Saúde para as Demências);
Boa articulação com os outros Cursos de Terapia Ocupacional a nível nacional (IPP, ESSA e IPL);
Controlo da satisfação dos alunos face às diversas Unidades Curriculares e respetivos docentes que as lecionam, através do Gabinete para Avaliação, Qualidade e Procedimentos
do IPBeja;
Criação de um CTeSP, enquanto oferta formativa, na área científica 726, nomeadamente “Apoio em Cuidados Continuados Integrados” e que teve o seu início de funcionamento no
ano letivo 2018/2019.

8.1.3. Opportunities 
It is the only Occupational Therapy Course covering the geographical area of Upper and Lower Alentejo and Algarve;
Strong national employability, especially in Alentejo and Algarve regions;
Strong international employability with several students integrated in reference institutes worldwide;
Contribution to the development of the interior of the country, through the concentration of larger amount of people;
Increase in the average life expectancy and needs of the population for the provision of care by the future Occupational Therapists;
Existence of several rehabilitation, education and health institutions in the Beja region that receive a population that is potentially eligible for Occupational Therapy intervention and
who do not yet have professionals, which may not only create new jobs but also establish partnerships between Polytechnic Institute of Beja and the Institutions;
Adequate support services at the level of academic residences, not only for students but also for teachers who do not live in Beja region;
Development of marketing strategies to promote the Occupational Therapy Course;
Possibility of creating advanced training, Post-Graduations and Technical and Superior Professional Courses;
Systematic articulation with Portuguese Association of Occupational Therapists (PAOT) and Portuguese Association of Hand Therapy;
Provision of services to the community through an international protocol with the INGKA Centres Portugal, SA and the Portuguese Society of Multiple Sclerosis, as well as an
eventual protocol to be held with Beja Cerebral Palsy Center for a toy store project adapted with low cost materials;
Good articulation with Alentejo Regional Health Administration and integration in the multidisciplinary working group for the construction of the Dementias Regional Health Plan
(contribution to the Dementias Health Plan);
Good articulation with other Occupational Therapy Courses at a national level (Polytechnic Institute of Porto, Health School of Alcoitão and Polytechnic Institute of Leiria);
Control of students' satisfaction with the various Curricular Units and their respective teaching staff, through the Polytechnic Institute of Beja Evaluation, Quality and Procedures
Office;
Creation of a short-cycle (CTeSP), as a formative offer, in the scientific area 726, namely "Support in Continuous Integrated Care" and that began in the academic year 2018/2019.

8.1.4. Constrangimentos 
Diminuição da taxa de natalidade;
Conjuntura social atual pode limitar o número de alunos a ingressar no Ensino Superior, devido à área de implantação do curso;
Baixa densidade da população jovem nas regiões do Alentejo e Algarve;
Políticas de empregabilidade do País;
O benefício da Terapia Ocupacional é ainda pouco conhecido por algumas instituições;
Ganhos em saúde e participação decorrente da Terapia Ocupacional ainda pouco conhecidos pela população em geral;
Fraca cobertura prestada pela rede de transportes públicos entre a cidade de Beja e arredores, bem como entre a cidade de Beja, o Algarve e Lisboa;
Pouca ligação ao mercado de trabalho na vertente de sinergias com as entidades empregadoras locais;
Desconhecimento por parte da população jovem da qualidade de vida e atividades culturais existentes em Beja.

8.1.4. Threats 
Decrease in birth rate;
Current social environment can limit the number of students to enroll in higher education, due to the study cycle implementation area;
Low density of young population in Alentejo and Algarve regions;
Country employability policies;
The benefit of Occupational Therapy is still little known by some institutions;
Health gains and participation due to Occupational Therapy are poorly known by population in general;
Poor coverage provided by the public transport network between Beja city and its surroundings, as well as between Beja, Algarve and Lisboa;
Low connection to the labor market in the area of synergies with local employers;
Lack of knowledge of the young population of the quality of life and cultural activities existing in Beja.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
1- Abertura de mais Concursos Públicos para a área da Terapia Ocupacional, de forma a garantir uma maior estabilidade do corpo docente.

 2- Aumentar a produção científica dos docentes do Curso, através: a) da utilização e adaptação de projetos de investigação que os alunos desenvolvem nas unidades curriculares
Projetos em Terapia Ocupacional I e II, em revistas científicas; b) colaboração do corpo docente do CLTO no desenvolvimento de projetos para produção científica quer com outros
cursos ministrados no IPBeja, quer a nível interinstitucional.

 3- Encontra-se em curso uma proposta para abertura de uma Pós-Graduação em Terapia da Mão/Reeducação do Membro Superior, prevista para o ano letivo 2019/2020, na Escola
Superior de Saúde do IPBeja, na área específica da Terapia Ocupacional, de forma a promover não só o CLTO mas também a atualização do conhecimento científico.

 4- Possibilitar um maior número de visitas, para cada um dos ciclos de estudos, de forma a garantir a aprendizagem da prática clínica em diversas Instituições, solicitando à
Presidência do IPBeja o aluguer de autocarros em empresas privadas.

 5- Realizar mais ações de divulgação junto da comunidade, de forma a aumentar o conhecimento acerca da Terapia Ocupacional e a sua prestação de serviços em termos
terapêuticos, bem como a nível de consultoria; abertura de um Laboratório de prestação de serviços à comunidade num dos espaços físicos da Escola Superior de Saúde de Beja.

 6- Realizar mais contactos interinstitucionais de forma a promover a realização de um maior número de protocolos com os parceiros internacionais, possibilitando uma mobilidade
mais diversificada não só aos estudantes mas também aos docentes.

 7- Possibilitar a realização de estágios curriculares com recém-licenciados formados no CLTO do IPBeja e que se encontrem a desenvolver a sua prática clínica na região do
Alentejo, há pelo menos 3 anos consecutivos, garantido uma maior qualidade no processo de ensino e de aprendizagem e com supervisão mais próxima do corpo docente do Curso.
É de salientar que no presente ano letivo já foram contactados os colegas com prática profissional de mais de 3 anos e que irão iniciar os primeiros estágios curriculares, no âmbito
da UC Estágio I, na região do Alentejo.

 

8.2.1. Improvement measure 
1- Opening of more public competitions for the Occupational Therapy area, in order to ensure greater stability of the teachers.

 2- Increase the scientific production of the Course's teachers throughout: a) the use and adaptation of research projects that students develop in the curricular units Projects in
Occupational Therapy I and II, in scientific journals; b) collaboration of the teachers in the development of projects for scientific production with other courses taught at Polytechnic
Institute of Beja and at an interinstitutional level.

 3- There is a proposal for an opening Post-Graduation in Hand Therapy / Reeducation of the Senior Member, for 2019/2020 academic year, at the IPBeja Health School, in the specific
area of Occupational Therapy, to promote not only the study cycle but also the updating of scientific knowledge.

 4- Allow a greater number of visits, for each of the study cycles, in order to guarantee the learning of the clinical practice in several Institutions, requesting to the Polytechnic
Institute of Beja Presidency the hiring of buses in private companies.

 5- Carry out more publicity actions in the community, in order to increase the knowledge about Occupational Therapy and its therapeutic services, as well as consulting level;
opening of a laboratory to provide services to the community in one of the physical spaces of the Beja’s Health School.

 6- Make more inter-institutional contacts in order to promote a greater number of protocols with international partners, allowing a more diverse mobility not only to students but also
to teachers.

 7- Enable the implementation of clinical training with recent graduated students of the bachelor’s degree in Occupational Therapy of Polytechnic Institute of Beja and who have been
developing their clinical practice in the Alentejo region for at least three consecutive years, ensuring a higher quality of teaching and learning process and with closer supervision of
the study cycle teachers. It is noteworthy that in the current academic year, colleagues of the Alentejo region who have been practicing for more than 3 years have already been
contacted to supervise clinical practice. 
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8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
1- Prioridade alta; O tempo de implementação da ação não depende do CLTO.
2- Prioridade alta; a) O tempo de implementação é de um ano letivo; b) O tempo de implementação é de dois anos letivos.
3- Prioridade média; Tempo de implementação é de um ano letivo.
4- Prioridade alta; O tempo de implementação não depende do CLTO.
5- Prioridade média; O tempo de implementação é de dois anos letivos.
6- Prioridade alta; O tempo de implementação é de um ano letivo.
7- Prioridade alta; O tempo de implementação depende do número de recém-licenciados a desenvolver a sua prática clínica na região do Alto e Baixo Alentejo, bem como o tempo de
experiência profissional adquirida nessa mesma área e que tem que ser de 3 anos consecutivos.

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
1- High priority; The implementation time of the action does not depend of the Scientific and Pedagogical Technical Committee study cycle.
2- High priority; a) The implementation time is one academic year; b) The implementation time is two years.
3- Prioridade média; Tempo de implementação é de um ano letivo.
4- High priority; The implementation time of the action does not depend of the Scientific and Pedagogical Technical Committee study cycle.
5- Medium priority; The implementation time is two academic years.
6- High priority; The implementation time is one academic year.
7- High priority; The time of implementation depends on the number of recent graduated OT to develop their clinical practice in the region of Upper and Lower Alentejo, as well as the
time of professional experience acquired in the same area and that has to be 3 consecutive years.

8.1.3. Indicadores de implementação 
1- Número de concursos públicos para professores adjuntos na área da Terapia e Reabilitação – Terapia Ocupacional.
2- a) Número de artigos científicos publicados; b) Número de projetos de investigação criados (no decorrer dos dois próximos anos letivos).
3- Início do funcionamento da Pós-Graduação no ano letivo 2019/2020. 
4- Número de visitas realizadas por ano letivo.
5- Número de ações de divulgação realizadas junto da comunidade e abertura de um Laboratório de prestação de serviços à comunidade.
6- Número de protocolos estabelecidos com os parceiros internacionais.
7- Número de estágios curriculares a ser desenvolvidos em Instituições do Baixo e Alto Alentejo com ex-estudantes do CLTO.

8.1.3. Implementation indicator(s) 
1- Number of public competitions for assistant professors in the Therapy and Rehabilitation area - Occupational Therapy.
2- a) Number of published scientific articles; b) Number of research projects created (during the next two academic years).
3- Beginning of the postgraduate course in the academic year 2019/2020. 
4- Number of visits per academic year.
5- Number of publicity actions carried out with the community and opening of a Laboratory to provide services to the community.
6- Number of protocols established with international partners.
7- Number of Clinical Training to be developed in Institutions of Alentejo with recent graduated OT of the Bachelor’s Degree in Occupational Therapy of the Polytechnic Institute of
Beja

9. Proposta de reestruturação curricular (facultativo)
9.1. Alterações à estrutura curricular

9.1. Síntese das alterações pretendidas e respectiva fundamentação 
<sem resposta>

9.1. Synthesis of the proposed changes and justification. 
<no answer>

9.2. Nova estrutura curricular pretendida (apenas os percursos em que são propostas alterações)

9.2. Nova Estrutura Curricular

9.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
 <sem resposta>

9.2.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable).
 <no answer>

9.2.2. Áreas científicas e créditos necessários à obtenção do grau / Scientific areas and number of credits to award the degree

Área Científica / Scientific Area Sigla / Acronym ECTS Obrigatórios / Mandatory ECTS ECTS Optativos / Optional ECTS* Observações / Observations
(0 Items)  0 0  

<sem resposta>

9.3. Plano de estudos

9.3. Plano de estudos

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>

9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
<sem resposta>

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
<no answer>

9.3.3 Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular
Units

Área Científica / Scientific Area
(1)

Duração / Duration
(2)

Horas Trabalho / Working Hours
(3)

Horas Contacto / Contact Hours
(4) ECTS Observações / Observations

(5)
(0 Items)       
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<sem resposta>

9.4. Fichas de Unidade Curricular

Anexo II

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 <sem resposta>

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 <no answer>

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 <sem resposta>

9.4.1.3. Duração:
 <sem resposta>

9.4.1.4. Horas de trabalho:
 <sem resposta>

9.4.1.5. Horas de contacto:
 <sem resposta>

9.4.1.6. ECTS:
 <sem resposta>

9.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

9.4.1.7. Observations:
 <no answer>

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
 <sem resposta>

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
 <sem resposta>

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 <sem resposta>

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 <no answer>

9.4.5. Conteúdos programáticos:
 <sem resposta>

9.4.5. Syllabus:
 <no answer>

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
 <sem resposta>

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
 <no answer>

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
 <sem resposta>

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
 <no answer>

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
 <sem resposta>

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
 <no answer>

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
 <sem resposta>

9.5. Fichas curriculares de docente

Anexo III

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 <sem resposta>

9.5.2. Ficha curricular de docente:
 <sem resposta>


