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A perturbação do espectro do autismo (PEA) enquadra-se no grupo de perturbações mais difíceis
com que os profissionais têm de lidar uma vez que implica alterações em diversas áreas do
desenvolvimento tais como a interação, a comunicação, comportamento e interesses restritos.
Estas dificuldades são um denominador comum à PEA, contudo, não se esgotam em si mesmas
uma vez que esta perturbação apresenta outras dificuldades que a investigação recente tem dado
particular relevância pelo impacto que têm no funcionamento diário destas pessoas.
Segundo informação recente pelo Centers for Disease Control and Prevention a atual prevalência
das PEA é de 1:58. Esta prevalência tem aumentado acentuadamente ao longo das últimas décadas

Descrição

sendo uma das razões para este aumento uma questão de permanente debate: alguns
argumentam que esta perturbação é cada vez mais comum, outros atribuem este aumento à
ampliação do diagnóstico e a critérios de uma maior consciência por parte dos pais e profissionais
assim como a melhores métodos de deteção de casos. Perante esta expansão diagnóstica, os
desafios com que os profissionais se deparam diariamente tem aumentado exponencialmente
sendo assim essencial a formação específica destes profissionais para uma atuação adequada às
necessidades destas crianças e jovens.

a)

A) Desenvolver competências, conhecimentos e técnicas específicas de atuação pelos profissionais
de saúde e da educação, que são diariamente desafiados a desempenhar funções nos mais diversos
contextos onde estes utentes estão inseridos: casa-escola-comunidade;

Objetivos

b)

B) Aprofundar conhecimentos e desenvolvimento de competências específicas direcionadas para a
Perturbação do Espetro do Autismo;

c)

C) Dotar os formandos de competências essenciais para as boas práticas de intervenção em equipa
interdisciplinar na área da Perturbação do Espetro do Autismo.
Diplomados e/ou profissionais da área da saúde;
Diplomados e/ou profissionais da área da educação;

Destinatários

Diplomados e/ou profissionais de outras áreas do conhecimento que queiram aprofundar e/ou
adquirir competências práticas na área da Perturbação do Espetro do Autismo e que possuam um
currículo considerado relevante pelo órgão competente.

Duração

1 semestre

ECTS
Estrutura Curricular e
Plano de Estudos
Calendarização

30 ECTS
Publicado em Diário da República: Despacho n.º 5840/2021, Diário da República n.º 113/2021,
Série II de 2021-06-14
A pós-graduação decorrerá ao longo de 1 semestre do ano letivo 2021-2022
O período de apresentação de candidaturas decorrerá entre 4 de julho e 30 de agosto (1º fase).1

Candidatura

As candidaturas devem ser feitas on-line em www.candidaturas.ipleiria.pt
Taxa de candidatura: 60,00€

1

Ajustável à data de publicação em Diário da República
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Publicitação dos
Resultados
Prazo de Reclamação

9 de setembro de 2021
10 a 14 de setembro de 2021

Matrículas

10 a 30 de setembro de 2021

Inicio do curso

1 de outubro de 2021
Licenciatura na área da saúde, ciências socias e na área da Educação

Requisitos mínimos

Critérios de seriação:
a)

Classificação final de Licenciatura (50%)

b)

Apreciação do currículo académico, científico, técnico e profissional (50%)
Pontuação
20

Currículo profissional com experiência na área da intervenção às PEA superior a
10 anos

Critérios de seleção e
seriação

c)

18

Currículo profissional com experiência na área entre 5 a 10 anos

14

Experiência profissional na área entre 2 a 5 anos

10

Experiência profissional na área inferior a 2 anos

8

Sem experiência na área.
Em sede de apreciação das candidaturas, a entrevista pode ser utilizada como método de
seleção com carácter eliminatório.

Documentos para
Candidatura

Vagas

▪

Fotocópia do Certificado de Habilitações;

▪

Preenchimento do Boletim de Candidatura Online;

▪

Fotocópia do BI/CC e do Cartão de Contribuinte;

▪

Curriculum Vitae;

▪

Outros documentos relevantes para apreciação da candidatura.

25 Vagas
•

A matrícula decorrerá de 10 a 30 de setembro de 2021

•

Taxa de frequência: 900,00€

•

Seguro Escolar obrigatório (3,00€)

O pagamento pode ser efectuado de uma só vez no ato da matrícula, ou em prestações de acordo
Matrículas e Propinas

com o plano de pagamentos aprovado.
Possibilidade de inscrição em Unidade Curriculares Isoladas carecendo de autorização prévia do
Diretor da ESSLei com a aplicação dos emolumentos previstos na tabela de emolumentos em vigor
no Politécnico de Leiria.
▪

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

Informações

▪

Serviços Académicos
Campus 2
Tel: 244 820 312 |academicos@ipleiria.pt
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