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Escola Superior de Saúde 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Terapia Ocupacional 

 

Unidade Curricular: 400361 – Seminário II 

Ano 3 Semestre 2 Área CNAEF: 726 ECTS: 3 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: docente a designar 

TEMPO DE TRABALHO DO ESTUDANTE EM HORAS 

HORAS 
TOTAIS 

Horas de Contacto 

Horas de 
Trabalho 

Autónomo 

Ensino 
teórico 

(T) 

Ensino 
teórico-
prático 
(TP) 

Ensino 
prático e 

laboratorial 
(PL) 

Trabalho 
de campo 

(TC) 

Seminário 
(S) 

Estágio 
(E) 

Orientação 
tutorial 
(OT) 

Outra 
 (O) 

75 - - - - 30 - - - 45 

 
Pré-requisitos (se aplicável):      
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Conhecer os modelos de intervenção em Produtos de Apoio e suas componentes; 

Implementar uma avaliação das características do utilizador de Produtos de Apoio para a mobilidade pessoal e transporte, 
cuidados pessoais, atividades domésticas, suporte e substituição de funções do corpo, comunicação, informação e educação 
(literacia); 

Determinar uma solução de Produtos de de Apoio. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

Processo de intervenção com recurso a Produtos de Apoio (PA) 

1. Modelos de Intervenção com recurso a PA 

1.1 Áreas de intervenção 

1.2 Serviço de PA, equipa e objetivos 

1.3 Caracterização dos PA e respetivos componentes 

2.Processo de definição dos PA 

2.1 Avaliação das características do utilizador e dos fatores ambientais 

2.2 Avaliação das características dos PA 

2.3 Implementação dos PA 

3. PA para a mobilidade pessoal e transporte, cuidados pessoais, atividades domésticas, suporte e substituição de funções do 
corpo, comunicação, informação e educação (literacia). 

3.1 PA e respectivos conceitos funcionais 

3.2 PA em função de objectivos terapêuticos 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Na Unidade Curricular Seminário II, pretende-se aprofundar conhecimentos, em áreas específicas da atuação da Terapia 
Ocupacional, como os modelos de intervenção com recurso a Produtos de Apoio, nomeadamente ao nível da mobilidade 
pessoal e transporte, cuidados pessoais, atividades domésticas, suporte e substituição de funções do corpo, comunicação, 
informação e educação (literacia). 
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MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Método expositivo, demonstrativo e interativo, com recurso a equipamentos audiovisuais 

Metodologia de resolução de problemas. 

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

Reconhecer os diferentes modelos teóricos que sustentam a inclusão de PA na vida de pessoas com necessidades especiais; 

Reconhecer os diferentes componentes dos PA num sistema; 

Classificar os diferentes PA; 

Caracterizar os modelos de prestação de serviços de PA; 

Avaliar as necessidades de PA num cliente com disfunção, nos diferentes domínios de actuação; 

Analisar as necessidades dos utilizadores no domínio dos PA; 

Identificar diferentes tipos de interfaces em sistemas de PA; 

Distinguir diferentes sistemas tecnológicos de suporte às actividades de Literacia e Comunicação Aumentativa e Alternativa; 

Seleccionar os PA mais adequados para uma efetiva independência e autonomia na participação em todos os contextos de 
vida; 

Reavaliar a efetividade, em termos de resultados, da intervenção com recurso a PA; 

Utilizar os conhecimentos das características dos PA para contribuir para uma prescrição de um sistema. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

Avaliação Contínua (AC) - 1 prova escrita individual - classificação mínima admissível de 8V e 1 prova prática - classificação 
mínima admissível de 10V. Aprovação à UC: nota mínima de 10 valores, 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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