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NOTA  
CURRICULAR 

RUI JORGE DIAS COSTA



1 - Nome Profissional 

RUI COSTA, Fisioterapeuta desde 1987 
 
 

2 - Habilitações Académicas 
 

• É Fisioterapeuta pela Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra desde 1987  

• Mestre em Sociopsicologia da Saúde pelo Instituto Superior Miguel Torga em Coimbra em 2001 

• Doutorado em Tecnologias da Saúde pela Universidade de Aveiro em 2010.   

 

3 - Experiência profissional relevante para o cargo 

• É Professor Coordenador na área da Fisioterapia na Escola Superior de Saúde da 

Universidade de Aveiro (ESSUA) desde 2018, tendo sido Professor Adjunto entre 2001 e 2018. 

Foi responsável pelo desenvolvimento do primeiro plano de estudos da licenciatura em 

fisioterapia em 2001 da ESSUA, e colaborou ativamente em todas as reformulações 

curriculares subsequentes em 2008, 2014 e a revisão que decorre atualmente. Foi igualmente 

responsável pelo desenvolvimento curricular do Mestrado em Fisioterapia que a ESSUA 

oferece desde 2014.   
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• Entre 2002 e 2010 foi membro Comissão Diretiva da Escola como responsável de área da 

Fisioterapia, membro do Conselho Científico, do Conselho Pedagógico da Escola e na 

comissão de autoavaliação dos cursos entre outros cargos, incluindo a Presidência do 

concelho Pedagógico e a coordenação da Comissão de autoavaliação dos cursos. Membro 

eleito para o Conselho de Unidade da ESSUA, em 03 de novembro de 2010.  

• Entre 2011 e 2015 como membro da Comissão Executiva e Coordenador do Gabinete de 

Educação para a Qualidade da ESSUA, foi-lhe atribuído o pelouro pedagógico, incluindo a 

gestão do serviço docente, os processos de verificação internos, o processo de alteração da 

oferta formativa, a relação com os serviços administrativos centrais e a colaboração com o 

Conselho Pedagógico da UA. Releva-se ainda toda a logística de mudança e instalação no 

novo edifício incluindo a criação de novos laboratórios de ensino/investigação e a colaboração 

nos concursos de aquisição de mobiliário e equipamento pedagógico e científico.  

• Em Abril de 2015 apresenta a candidatura a Diretor ESSUA, tomando posse nessa qualidade 

em 1 de junho do mesmo ano, cargo que desempenha atualmente num segundo mandato.   

  

• No cargo de Diretor da ESSUA, para além das tarefas inerentes ao cargo como a definição de 

políticas e estratégia, representação, avaliação de funcionários, definição do perfil dos 

docentes para avaliação via Plataforma de Avaliação dos Docentes da Universidade de Aveiro 

(PADUA), contratações, estabelecimento de protocolos científicos e em particular de ensinos 

clínicos (em mais de 100 locais para cerca de 500 alunos em permanência), distribuição de 

serviço docente, destaca-se a preparação dos dossiers para avaliação dos cursos de 

licenciatura pela A3ES, a criação de um novo 2º ciclo e a criação de seis Cursos de 

Especialização.   
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• Destaca-se a sua participação na comunidade científica enquanto presidente de Júri de provas 

para obtenção do título de especialista (12) e provas de Mestrado (20); a presença por convite 

em (5) de Júri de provas de Doutoramento e de 24 provas para atribuição do título de 

especialista (16 fora da UA), e de 46 em Júri de mestrados, dos quais (33) fora da UA. Regista-

se ainda a sua participação em atos de consultoria e de organização de eventos, bem como, 

em atividades de revisão de artigos (12) e de apresentação de palestras (23).    

• É avaliador da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES) desde 2015, 

tendo presidido a diversas comissões de avaliação de cursos de licenciatura e mestrado e 

doutoramento em fisioterapia. É ainda membro da Comissão Técnica de Saúde do CCISP 

(Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos).   

• A sua área primordial de desenvolvimento científico centra-se no movimento humano, 

funcionalidade e envelhecimento bem-sucedido, a promoção da independência e respetiva 

integridade do movimento e função. Orienta estudantes de Mestrado e Doutoramento. A sua 

área de interesse pedagógico foca-se no desenvolvimento da simulação clínica como 

estratégia de ensino-aprendizagem.      
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