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Escola Superior de Saúde 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Terapia Ocupacional 

 

Unidade Curricular: 400340 – Biomecânica ocupacional II 

Ano 1 Semestre 2 Área CNAEF: 726 ECTS: 4,5 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Patrícia Alexandra Rodrigues Santos 
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112,5 40 12 8 - - - - - 36,5 

 
Pré-requisitos (se aplicável):       
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Objetivos: 

A.Identificar e caracterizar os movimentos dos diferentes segmentos do corpo humano; 

B.Analisar o Movimento Humano durante o desempenho ocupacional. 

Competências: 

-Demonstra conhecimento e compreensão das estruturas e funções do corpo humano ao nível biológico e físico e da forma 
como essas estruturas e funções interagem para o desempenho da actividade e tarefa; 

-Resolve problemas através de um pensamento lógico e análise critica e da criatividade demonstrando capacidade para 
produzir conclusões assertivas e decisões sustentadas.  

 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1. Anatomia funcional 

- Membros superiores: características anatómicas e funcionais das articulações, acções musculares, Força e Preensões; 

- Tronco: características anatómicas e funcionais das articulações, acções musculares, Força e Postura; 

- Membros inferiores: características anatómicas e funcionais das articulações, acções musculares, Força e Marcha; 

2. Análise Mecânica do Movimento Humano durante o desempenho ocupacional 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 Os conteúdos programáticos associados aos objectivos (entre parêntesis) são: 

-Membros superiores: características anatómicas e funcionais das articulações, acções musculares, Força e Preensões (A); 

-Tronco: características anatómicas e funcionais das articulações, acções musculares, Força e Postura (A); 

-Membros inferiores: características anatómicas e funcionais das articulações, acções musculares, Força e Marcha (A); 

2.Análise Mecânica do Movimento Humano durante o desempenho ocupacional (B) 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 
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Metodologia: 

A. Aulas teóricas com utilização do método expositivo; 

B. Aula teorico-práticas e práticas com demonstração, com resolução de problemas e discussão; 

C.Trabalho de grupo com apresentação em sala de aula. 

A avaliação inclui avaliação escrita e um trabalho de grupo com apresentação oral e escrita. 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS* 

Os objectivos associados às metodologias (entre parêntesis) são: 

A. Identificar e caracterizar os movimentos dos diferentes segmentos do corpo humano (A e B) 

B. Analisar o Movimento Humano durante o desempenho ocupaciona l (A,B e C). 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

Avaliação Contínua (AC) - 1 prova individual escrita  (anatomia funcional); 1 trabalho de grupo (análise mecânica do movimento 
humano durante o desempenho ocupacional). Em cada uma destas avaliaçãoes a nota mínima admissível é de 8 V.. 

Aprovação à UC: nota mínima de 10 V, na média ponderada das provas de avaliação realizadas. Apenas a classificação final da 
UC é obtida por arredondamento. 

Avaliação Final em Época Normal (EN) - Aplica-se aos alunos que não optem pela AC (mesma tipologia dos métodos de 
avaliação; classificação mínima admissível: 10V para cada método de avaliação). Apenas a classificação final da UC é obtida 
por arredondamento. 

 Avaliação Final em Época de Recurso (ER) - Aplica-se aos alunos que não tenham obtido aprovação na AC e Avaliação Final 
em EN (mesma tipologia dos métodos de avaliação; classificação mínima admissível: 10V para cada método de avaliação. As 
melhorias são contempladas em ER.    
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