
 
 

Curso 
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESPECIALIZAÇÃO EM 
TERAPIA DA MÃO 

 

Coordenação Professora Adjunta Convidada Elisabete Roldão  

Descrição 

A Pós-graduação em Terapia da Mão é uma formação especializada de nível 
superior orientada para reeducação funcional do membro superior, com um 
forte componente teórico-prático nas ciências clínicas, dirigido a 
Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais. 
 
O desenho curricular selecionado tem como objetivo o desenvolvimento de 
competências específicas de gestão clínica de disfunções do membro superior, 
utilizando modelos de raciocínio clínico compatíveis com a Classificação 
Internacional de Incapacidade e Saúde (CIF). 
 

Objectivos 

 Desenvolver a capacidade de avaliar criticamente e refletir sobre a prática 
em terapia da mão. 

 Rever criticamente a teoria que sustenta terapia da mão. 

 Contribuir para o corpo de conhecimento sobre lesão traumática e doença 
no membro superior. 

 Desenvolver a compreensão dos métodos de investigação e habilidades de 
pesquisa. 

 Desenvolver-se competências interdisciplinares. 

 Fazer melhorias na prática clínica e pesquisa em terapia da mão. 

 Utilizar ferramentas teórico-práticas na construção do raciocínio clínico em 
terapia da mão. 

Destinatários Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais 

Duração 1620 Horas Totais 

ECTS 60 créditos 

Metodologia e  
Avaliação 

 Para obterem aprovação no curso, os estudantes terão de conseguir 
aprovação a todas as unidades curriculares de acordo com o Regulamento 
Académicos dos Cursos de Pós-Graduação não conferentes de Grau 
Académico do Politécnico de Leiria. 

 Aos estudantes que terminem a pós-graduação com aproveitamento será 
emitido um certificado comprovativo das competências adquiridas pelo 
Politécnico de Leiria. 

Docentes 

O curso será ministrado por docentes do Politécnico de Leiria e de outras 
instituições nacionais e internacionais, com formação e experiência na área da 
intervenção terapêutica no membro superior. 
 

Estrutura Curricular e 
Plano de Estudos- 

Aguarda publicação em DRE a alteração do plano de estudos. 

Calendarização 
As aulas decorrerão ao longo de dois semestres letivos (30 semanas), às sextas-
feiras e sábados, de 8 de novembro de 2019 a 27 de junho de 2020. 
O curso terá componentes letivas em B-learning. 



 

 

 

Inscrição  
 

O período de apresentação de candidaturas decorrerá entre 2 de setembro a 
18 de outubro de 2019. As inscrições devem ser feitas on-line em 
candidaturas.ipleiria.pt  
Taxa de inscrição/candidatura: 60,00€ 
 

Publicitação dos 
Resultados  

28 de outubro de 2019 

Prazo de Reclamação 29 a 31 de outubro de 2019 

Requisitos mínimos 
 

Possuir bacharelato ou licenciatura em Fisioterapia e Terapia Ocupacional. 
A seriação dos candidatos será efetuada de acordo com a pontuação obtida de 
acordo com os seguintes critérios: 
- Nível académico obtido; 
- Média obtida no curso que concluiu; 
- Experiência profissional. 

Documentos para 
Candidatura 

 Curriculum Vitae em modelo Europass datado e assinado; 
 Fotocópia do Certificado de Habilitações  
 Preenchimento do Boletim de Candidatura Online; 
 Fotocópia do BI/CC e do Cartão de Contribuinte; 

Vagas 35 Vagas. O curso só funciona com o mínimo de 20 formandos 

Matrículas e Propinas 

 A matrícula decorrerá de 4 a 8 de novembro de 2019 

 Propinas: 2000€  

 Seguro Escolar obrigatório (3,00€). 
 
O pagamento pode ser efectuado de uma só vez no ato da matrícula, ou em 
prestações de acordo com o plano de pagamentos aprovado 
 
Possibilidade de inscrição em Unidade Curriculares Isoladas carecendo de 
autorização prévia da Diretora da ESSLei com a aplicação dos emolumentos 
previstos na tabela de emolumentos em vigor no Politécnico de Leiria. 

Informações 

 Escola Superior de Saúde de Leiria 
  Tel: 244 – 845 300 | e-mail: esslei@esslei.ipleiria.pt 

   Serviços Académicos 
  Campus 2   
  Ed. B - R/C Esq. | Morro do Lena | Alto do Vieiro | Ap.4163 - 2411-901 Leiria 
  Tel: 244 820 312 | Fax 244 820 310 |académicos.c2@ipleiria.pt  
  www.esslei.ipleiria.pt e www.ipleiria.pt 
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