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NCE/17/00048 — Relatório final da CAE -
Novo ciclo de estudos
Caracterização do pedido
Perguntas A.1 a A.10

A.1. Instituição de Ensino Superior:
Universidade De Aveiro
A.1.a. Outra(s) Instituição(ões) de Ensino Superior:

A.2. Unidade(s) orgânica(s) (faculdade, escola, Instituto, etc.):
Escola Superior De Saúde De Aveiro
A.3. Designação do ciclo de estudos:
Terapia da Fala
A.4. Grau:
Mestre
A.5. Área científica predominante do ciclo de estudos:
Terapia da Fala
A.6.1 Classificação da área principal do ciclo de estudos (3 algarismos), de acordo com a Portaria n.º
256/2005, de 16 de Março (CNAEF):
726
A.6.2 Classificação da área secundária do ciclo de estudos (3 algarismos), de acordo com a Portaria
n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF), se aplicável:
<sem resposta>
A.6.3 Classificação de outra área secundária do ciclo de estudos (3 algarismos), de acordo com a
Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF), se aplicável:
<sem resposta>
A.7. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau:
90
A.8. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 DL-74/2006, de 26 de Março):
3 semestres
A.9. Número de máximo de admissões:
30
A.10. Condições específicas de ingresso:
Podem candidatar-se ao Mestrado em Terapia da Fala os titulares de grau de Licenciatura em
terapia da Fala ou equivalente legal

Relatório da CAE - Novo Ciclo de Estudos
1. Instrução do pedido

1.1.1. Deliberações dos órgãos que legal e estatutariamente foram ouvidos no processo de criação
do ciclo de estudos:
Existem, são adequadas e cumprem os requisitos legais
1.1.2. Evidências que fundamentam a classificação de cumprimento assinalada:
No Mapa II constam das deliberações do Conselho Científico e do Conselho Pedagógico da
Instituição promotora do plano de estudos.
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1.2.1. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação da implementação do ciclo de estudos:
Foi indicado e tem o perfil adequado
1.2.2. Evidências que fundamentam a classificação de cumprimento assinalada:
O docente responsável pela coordenação e implementação do ciclo de estudos tem formação de base
em Terapia da Fala e, em termos académicos, é Doutorada
1.3.1. Regulamento de creditação de formação e experiência profissional
Existe e cumpre os requisitos legais
1.3.2. Evidências que fundamentam a classificação de cumprimento assinalada:
Consta do Ponto A15 o cópia do regulamento de creditação de formação e experiência profissional
publicado em Diario da República

2. Condições específicas de ingresso, estrutura curricular e plano de estudos.

2.1.1. Condições específicas de ingresso:
Existem, são adequadas e cumprem os requisitos legais
2.1.2. Evidências que fundamentam a classificação de cumprimento assinalada:
A10 determina claramente as condições de candidatura a este ciclo de estudos bem como o número
máximo de admissões
2.2.1. Designação
É adequada
2.2.2. Evidências que fundamentam a classificação de cumprimento assinaladas.
O titulo de estudos está alinhado com a área cientifica predominante do ciclo de estudos.
2.3.1. Estrutura Curricular e Plano de Estudos:
Existem, são adequados e cumprem os requisitos legais
2.3.2. Evidências que fundamentam a classificação de cumprimento assinalada:
O plano de estudos tem a duração de 3 semestres, equivalendo a 90 ECTS. A Área cientifica
predominante é responsável por 72 dos 90 ECTS totais. 

3. Descrição e fundamentação dos objetivos, sua adequação ao projeto
educativo, científico e cultural da Instituição e unidades curriculares

3.1. Dos objetivos do ciclo de estudos

3.1.1. Foram formulados objetivos gerais para o ciclo de estudos:
Sim
3.1.2. Foram definidos objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) a
desenvolver pelos estudantes:
Sim
3.1.3. O ciclo de estudos está inserido na estratégia institucional de oferta formativa face à missão
da Instituição:
Sim
3.1.4. Evidências que fundamentam as classificações de cumprimento assinaladas em 3.1.1, 3.1.2 e
3.1.3.:
A Escola Superior de Saude da Universidade de Aveiro tem já um ciclo de estudos de licenciatura em
Terapia da Fala, ao qual pretende dar continuidade. Esta iniciativa é coerente com a estratégia da
instituição ao vir reforçar as suas aspirações de criação de conhecimento contribuindo para
progresso académido dos seus graduados, beneficiando as pessoas e a sociedade. 
3.1.5. Pontos Fortes:
Currículo coerente e programa cuidado, com objetivos claros, ajustados a uma formação de segundo
ciclo. A carga letiva está pensada para o programa funcionar em dois dias, dando oportunidade aos
estudantes desenvolverem atividade profissional em simultâneo. O programa esta alinhado com a
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estratégia da universidade. O facto de estar previsto abrir 2 dos três ramos por ano, torna o
programa mais sustentável

3.1.6. Pontos fracos:
Nao está claro como vai ser feita a seleção dos dois ramos em funcionamento a cada ano nem o
numero minimo de estudantes por ramo. 

3.2. Adequação ao projeto educativo, científico e cultural da instituição

3.2.1. A Instituição definiu um projeto educativo, científico e cultural próprio:
Sim
3.2.2. Os objetivos gerais definidos para o ciclo de estudos são compatíveis com o projeto educativo,
científico e cultural da Instituição:
Sim
3.2.3. Evidências que fundamentam as classificações de cumprimento assinaladas em 3.2.1 e 3.2.2.:
O programa pretende contribuir para a (re)qualificação de profissionais na área de Terapia da Fala,
proporcionando formação avançada em áreas específicas de intervenção e promovendo a
investigação nas mesmas. Pretende ainda consolidar a cooperação com a sociedade envolvente,
captando profissionais da região. 
3.2.4. Pontos Fortes:
A diversidade da formação proposta parece responder a vários perfis de terapeutas da fala e
promover a investigação na área em campos bastante diversos. As unidades curriculares estão
planeadas para que o projeto final possa assumir as três formas propostas.
3.2.5. Pontos fracos:
Nao está claro como serao captados os terapeutas da fala locais ou como serão reforçadas as
relações institucionais, tam como vem descrito no ponto 3.2.2 da proposta. 

3.3. Da organização do ciclo de estudos

3.3.1. Os conteúdos programáticos de cada unidade curricular são coerentes com os respetivos
objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências):
Sim
3.3.2. As metodologias de ensino (avaliação incluída) de cada unidade curricular são coerentes com
os respetivos objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências):
Sim
3.3.3. Evidências que fundamentam as classificações de cumprimento assinaladas em 3.3.1 e 3.3.2.:
Os objetivos das unidades curriculares são coerentes com os objetivos do ciclo de estudos e
situam-se ao nível do esperado para o grau de Mestrado. Do mesmo modo, os conteúdos estão
alinhados com os objetivos que se pretendem alcançar e com as áreas mais recentes de intervenção
em Terapia da Fala. A Carga letiva parece ajustada aos objetivos e aos conteudos. 
3.3.4. Pontos Fortes:
Os ramos propostos estao alinhados com as áreas mais recentes de intervenção em Terapia da Fala.
3.3.5. Pontos fracos:
 A diversidade terminológica relativa às formas de avaliação dificulta a sua compreensão ou a sua
percepção quanto à adequação face aos objetivos. As horas de Orientação Tutorial (OT) parecem nao
estar atribuídas aos docentes das mesmas. 

4. Recursos docentes
4.1. O corpo docente cumpre os requisitos legais (corpo docente próprio, academicamente
qualificado e especializado na(s) área(s) fundamental(ais)):
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Sim
4.2. A maioria dos docentes tem ligação estável à Instituição por um período superior a três anos. A
Instituição mostra uma boa dinâmica de formação do seu pessoal docente:
Sim
4.3. Existe um procedimento de avaliação do desempenho do pessoal docente, de forma a garantir a
necessária competência científica e pedagógica e a sua atualização:
Sim
4.4. Evidências que fundamentam as classificações de cumprimento assinalada em 4.1., 4.2. e 4.3:
Da analise dos dados do corpo docente verifica-se que 75,2% são elementos com contrato em tempo
integral. Do total de elementos, 51,6% são elementos da área da Terapia da Fala com titulo de
especialista reconhecido pelo conselho cientifico da instituição ou com o grau de Doutor.
Verificou-se ainda que 5,3 dos 9,3 ETIs correspondem a elementos com o grau de Doutor.( 56,9%) e
que desses, 2,3 ETIS correspondem a Doutores especializados em áreas fundamentais ao ciclo de
estudos (24,7%)
A Universidade de Aveiro descreve, no ponto 4,3 desta secção o procedimeno de avaliação de
desempenho do pessoal docente em vigor na instituição bem como indica a sua publicação em Diario
da Republica. 
4.5. Pontos fortes:
Existe estabilidade no corpo docente afeto ao plano de estudos em causa e mais de 50% têm
formação na área do mesmo. Alem dos doutorados identificados, existem dois outros que estão em
programa Doutoral. 
4.6. Pontos fracos:
Dos 9,3 docentes em Tempo integral, apenas 56,9% têm grau de doutor. O valor está muito proximo
do pretendido e poderá ser alcançado quando os dois docentes em formação conseguirem o grau. 
Embora mais de 50% do corpo docente seja da área da Terapia da Fala, apenas 24,7 % têm o grau
de doutor. Mais uma vez, os dois elementos em formação podem contribuir para o alcance das
quotas, tanto mais que todos os docentes têm já vários anos de experiência profissional

5. Descrição e fundamentação de outros recursos humanos e
materiais
5.1. O ciclo de estudos dispõe de outros recursos humanos indispensáveis ao seu bom funcionamento:
Sim
5.2. O ciclo de estudos dispõe das instalações físicas (espaços letivos, bibliotecas, laboratórios, salas
de computadores, etc.) necessárias ao cumprimento dos objetivos:
Sim
5.3. O ciclo de estudos dispõe dos equipamentos didáticos e científicos e dos materiais necessários
ao cumprimento dos objetivos:
Sim
5.4. Evidências que fundamentam as classificações de cumprimento assinaladas em 5.1, 5.2 e 5.3.:
A universidade de Aveiro e a Escola Superior de Saúde indicam que os recursos humanos e materiais
existentes suprem as necessidades de funcionamento do programa em causa. As instalações fisicas
afetas a este ciclo de estudos suportam as atividades de investigação e de apoio aos estudantes. 
5.5. Pontos fortes:
A lista de espaços e de equipamentos ajusta-se às necessidades de funcionamento do Plano de
Mestrado. Existe preocupação com o bem estar do estudante. 
5.6. Pontos fracos:
nada a referir
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6. Atividades de formação e investigação
6.1. Existe(m) centro(s) de investigação, em que os docentes desenvolvem a sua atividade científica,
reconhecido(s) e com boa avaliação, na área predominante do ciclo de estudos:
Sim
6.2. Existem publicações científicas do pessoal docente afeto ao ciclo de estudos, na área
predominante do ciclo de estudos, em revistas internacionais com revisão por pares nos últimos
cinco anos:
Sim
6.3. Existem atividades científicas, tecnológicas, culturais e artísticas desenvolvidas na área do ciclo
de estudos e integradas em projetos e/ou parcerias nacionais e internacionais:
Sim
6.4. Evidências que fundamentam as classificações de cumprimento assinaladas em 6.1, 6.2 e 6.3.:
Na proposta do ciclo de estudos vêm referidos três centros de investigação, dois dos quais com
classificação de muito bom, com desenvolvimento de investigação nas áreas de formação deste ciclo
de estudos. A Proposta apresenta ainda uma lista de artigos científicos relacionados com a área
produzidos pelos docentes na maioria produzidos nos ultimos cinco anos, alguns deles publicados em
revistas internacionais. existe tambem referência a parcerias com instituições de ensino superior
nacionais e estrangeiras
6.5. Pontos fortes:
Preocupação com a produção cientifica na área principal do Mestrado e cuidado em manter
parcerias com outras instituições de ensino superior, nacionais e internacionais
6.6. Pontos fracos:
nada a apontar

7. Atividades de desenvolvimento tecnológico, prestação de
serviços à comunidade e formação avançada
7.1. A oferta destas atividades corresponde às necessidades do mercado e à missão e objetivos da
Instituição:
Em parte
7.2. Evidências que fundamentam a classificação de cumprimento assinalada em 7.1.:
Embora não haja referências claras quanto às necessidades do mercado, pode afirmar-se que a
formação proposta responde aos objetivos da instituição, e serve interesses locais prestando serviços
de Terapia da Fala à comunidade no centro de saude da propria universidade e contribuindo para
uma melhor prestação de serviços com a diferenciação profissional dos seus candidatos. 
7.3. Pontos fortes:
São promovidas varias ações para melhoria dos serviços prestados como conferencias ou seminários
tanto para terapeutas da fala como para outros profissionais. Os estudantes são envolvidos nas ações
com os profissionais.
7.4. Pontos fracos:
nada a apontar

8. Enquadramento na rede do ensino superior público
8.1. Os estudos apresentados (com base em dados do Ministério que tutela o emprego) mostram
previsível empregabilidade dos formados por este ciclo de estudos:
Em parte
8.2. Os dados de acesso (DGES) mostram o potencial do ciclo de estudos para atrair estudantes:
Em parte
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8.3. O novo ciclo de estudos será oferecido em colaboração com outras Instituições da região que
lecionam ciclos de estudos similares:
Sim
8.4. Evidências que fundamentam as classificações de cumprimento assinaladas em 8.1, 8.2 e 8.3.:
Segundo os dados da proposta, nao foram encontrados dados relativos à empregabilidade dos
Terapeutas da Fala com Mestrado. No entanto, formações de segundo ciclo, nos termos dos seus
objetivos, promovem serviços diferenciados na area, o que faz deste ciclo de estudos uma proposta
pertinente e desejável na zona centro do país. A Universidade deAveiro refere parcerias com duas
das escolas publicas que têm formação na área, uma no Norte e uma no sul do país. 
8.5. Pontos fortes:
Existe preocupação da instituição em coadunar a oferta formativa com a da instituição e com a de
outras instituições vizinhas. O programa apresentado está desenhado para que terapeutas no
exercício possam continuar os seus estudos. Isto implica que o grupo de estudantes possa integrar
terapeutas recem licenciados a par com profissionais com experiencia alargada, o que trará
beneficios a todos. 
8.6. Pontos fracos:
O número de estudantes admitido para o segundo ciclo é bastante superior ao admitido para o
primeiro ciclo. Não existindo dados quanto ao número de terapeutas em exercicio na zona
geográfica de referência, nao é possível avaliar a pertinência do número proposto.

9. Fundamentação do número total de créditos ECTS do
novo ciclo de estudos
9.1. A atribuição do número total de unidades de crédito e a duração do ciclo de estudos estão
justificadas de forma convincente:
Sim
9.2. Existe uma metodologia para o cálculo dos créditos ECTS das unidades curriculares:
Sim
9.3. Existe evidência de que a determinação das unidades de crédito foi feita após consulta aos
docentes:
Sim
9.4. Evidências que fundamentam as classificações de cumprimento assinaladas em 9.1, 9.2 e 9.3.:
A duração do programa de Mestrado é de 3 semestres, equivalente a 90 ECTS, o que se coaduna
com o programa de licenciatura de base que lhe dá acesso (licenciatura com 240 ECTS), Está
estipulado o valor de referencia ECTS/horas de trabalho no ponto 9.2. O valor atribuído de 18
creditos à unidade de Seminários decorre da experiência da própria universidade para trabalhos
análogos. A atribuição dos ECTS às várias unidades curriculares foi decidida em reunião com todos
os docentes responsáveis presentes. 
9.5. Pontos fortes:
Envolvimento de todos os docentes responsáveis na distribuição da carga de trabalho pelas várias
unidades curriculares de acordo com a sua relevância face aos objetivos do plano de estudos assim
como da exigencia do trabalho imposto. 
9.6. Pontos fracos:
A unidade de seminários tem objetivos bem definidos e indica claramente a metodologia de avaliação.
Nao estão previstos conteudos nem como o processo tutorial irá suportar os estudantes nesse
processo, uma vez que nao são conhecidos os conteudos dos seminários previstos. 

10. Comparação com ciclos de estudos de Instituições de
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referência no Espaço Europeu de Ensino Superior
10.1. O ciclo de estudos tem duração e estrutura semelhantes a ciclos de estudos de Instituições de
referência do Espaço Europeu de Ensino Superior:
Sim
10.2. O ciclo de estudos tem objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências)
análogos às de outros ciclos de estudos de Instituições de referência do Espaço Europeu de Ensino
Superior:
Sim
10.3. Evidências que fundamentam as classificações de cumprimento assinaladas em 10.1 e 10.2.:
Existe evidência que o ciclo de estudos proposto está de acordo com outros graus congeneres na
área em Portugal e noutros países europeus, em termos de duração e de estrutura. Os objetivos do
programa e os das unidades curriculares que o compõem estao ao nivel esperado de um programa
de Mestrado. Os conteudos são ajustados, focados e, em muitos casos, inovadores. 
10.4. Pontos fortes:
Da elaboração do relatorio NETques, ficou claro que os estudos de primeiro ciclo deveriam ser
complementados com estudos avançados. Este programa está alinhado com a formação de 1º ciclo. 
10.5. Pontos fracos:
Nada a apontar

11. Estágios e períodos de formação em serviço
11.1. Existem locais de estágio e/ou formação em serviço:
Sim
11.2. São indicados recursos próprios da Instituição para acompanhar os seus estudantes no período
de estágio e/ou formação em serviço:
Sim
11.3. Existem mecanismos para assegurar a qualidade dos estágios e períodos de formação em
serviço dos estudantes:
Em parte
11.4. São indicados orientadores cooperantes do estágio ou formação em serviço, em número e com
qualificações adequadas (para ciclos de estudos em que o estágio é obrigatório por lei):
Sim
11.5. Evidências que fundamentam as classificações de cumprimento assinaladas em 11.1 a 11.4.:
Da proposta constam lista de locais de estágio e de orientadores nos locais. 
11.6. Pontos fortes:
Muitos orientadores de estágio têm mais de 10 anos de exercício profissional e varios têm já o grau
de Mestrado. O contacto com estudantes de Mestrado poderá levar a que outros procurem aumentar
as suas qualificações académicas com a acreditação deste programa
11.7. Pontos fracos:
Os locais de estágio e supervisores apresentados na proposta são em número inferior ao dos
candidados ao grau aqui proposto. Apenas uma parte deles têm grau de Mestrado. As horas
atribuídas aos docentes ligados à unidade (3 horas tutoriais por docente) parecem insuficientes para
o acompanhamento de 810 horas dos 30 alunos previstos, No entanto, alerta-se para o facto de
estarmos já a falar de Terapeutas da Fala devidamente habilitados para o exercício profissional.

12. Conclusões
12.1. Recomendação final:
O ciclo de estudos deve ser acreditado
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12.2. Período de acreditação condicional, em anos (se aplicável):
<sem resposta>
12.3. Condições (se aplicável):
<sem resposta>
12.4. Fundamentação da recomendação:
A proposta cumpre os critérios legais exigidos.

Este ciclo de estudos vem responder a uma necessidade, regional e nacional, de avanço no
conhecimento na área e respetiva melhoria dos serviços prestados. A investigação é o grande
promotor no avanço do conhecimento e programas de Mestrado como este contribuirão para que a
Terapia da Fala se afirme como area cientifica, com corpo de conhecimento proprio. Esta melhoria
contribuirá para que a formação de Terapeutas da Fala em Portugal acompanhe os seus congeneres
europeus, já que em muitos países existe já o grau de Doutor na área. 
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