
ENFERMAGEM

RESUMO

Dando continuidade aos Relatórios de Concretização do Processo de Bolonha, realizados durante os anos letivos anteriores, o Instituto Politécnico de Setúbal, 
decide prosseguir com a realização de relatórios ao nível dos Cursos, das Escolas e, também, ao nível do próprio Instituto, encarando a realização dos mesmos 
como uma componente de particular importância para a melhoria contínua do processo de ensino-aprendizagem da instituição, bem como de outros processos 
que dela fazem parte. Nesse âmbito, o presente Relatório de Curso inclui informação sobre as mudanças operadas, nomeadamente em matéria pedagógica, no 
sentido de uma formação orientada para o desenvolvimento das competências dos estudantes, organizada com base no sistema europeu de transferência e 
acumulação de créditos (ECTS). Adicionalmente, o relatório inclui um conjunto de informação e de indicadores sobre o Curso, cuja importância foi considerada 
relevante e que surge na sequência da necessidade e do comprometimento que a instituição tem vindo, progressivamente, a assumir relativamente à 
disponibilização pública de informação atualizada, imparcial e objetiva, sobre os seus cursos e graus.

PARTE A - CARACTERIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DESEJADAS

Pretende-se que no final do Curso o licenciado seja capaz de:
1. Prestar cuidados de enfermagem de forma holística, individualizada, fomentando o auto-cuidado do indivíduo, família, grupos, em situação de crise 
evolutiva, de risco, de fim de vida, de doença aguda ou crónica, e em situações de urgência;
2. Trabalhar em equipas multiprofissionais, interdisciplinares e intersectoriais visando a resposta às necessidades de saúde da população, aos três 
níveis de prevenção, nos diferentes contextos de trabalho;
3. Gerir os cuidados de enfermagem dos indivíduos, famílias e grupos pelos quais é responsável;
4. Assumir a responsabilidade pelos seus actos de acordo com os princípios deontológicos da profissão;
5. Responsabilizar-se pela sua auto-formação e colaborar na formação dos seus pares e outros técnicos;
6. Gerir e adequar a sua prática profissional à evolução técnica e científica bem como às políticas sociais e de saúde;
7. Colaborar na gestão do serviço onde insere a sua acção.
Com os conteúdos e metodologia a imprimir pretende-se: Ajudar a desenvolver o estudante como pessoa elemento facilitador da aquisição de 
competências científicas e técnicas inerentes ao exercício da sua actividade profissional futura; Dotar o estudante de referenciais e instrumentos que 
possibilitem a leitura da sociedade e das suas implicações ao nível da saúde dos indivíduos e das comunidades bem como dos diferentes contextos da 
prestação de cuidados e das repercussões na qualidade dos cuidados que se prestam à população; Que o estudante construa os seus próprios 
saberes contribuindo para a melhoria dos cuidados e para o desenvolvimento da profissão; A aquisição/desenvolvimento de comportamentos 
consentâneos com a ética e deontologia profissional, assumindo a responsabilidade pelos actos praticados. 

Configurámos oito domínios de macro-competências, que constituem o perfil de saída:
- I - Responsabilidade, ética e deontologia - O estudante é capaz de aceitar a responsabilidade e responder pelas suas acções e pelos juízos que 
elabora; reconhecendo os limites do seu papel e da sua competência. Actua de acordo com o Código Deontológico e demais legislação aplicável, 
envolvendo-se efectivamente nas tomadas de decisão ética. Aborda de forma apropriada as práticas de cuidados, identifica práticas de risco e adopta 
as medidas apropriadas.
- II - Princípios chave da prestação e gestão de cuidados - O estudante é capaz de utilizar os conhecimentos e as técnicas de forma adequada, de 
fundamentar a decisão e a acção, incorporando resultados de investigação e de aplicar o pensamento crítico e as técnicas de resolução de problemas. 
Usa correctamente os instrumentos básicos de enfermagem, organiza eficazmente o seu trabalho e actua como um recurso para os clientes.
- III - Promoção da saúde - O estudante é capaz de encarar o indivíduo, a família e a comunidade numa perspectiva holística que tem em conta as 
múltiplas determinantes da saúde e de fornecer informação relevante para ajudar a atingir os níveis óptimos de saúde e de reabilitação. Reconhece o 
potencial da educação para a saúde nas intervenções de enfermagem e actua de forma a dar poder ao indivíduo, família e comunidade para adoptarem 
estilos de vida saudáveis. Aplica conhecimentos sobre recursos, para a promoção e educação para a saúde, recorre a estratégias de 
ensinoaprendizagem adequadas e avalia processos e resultados, participando no trabalho em equipa.
- IV - Processo de Enfermagem - O estudante é capaz de realizar de forma continua e sistemática as etapas do Processo de Enfermagem – colheita de 
dados, planeamento, execução e avaliação – comunicando, com consistência, a informação relevante, correcta e compreensível, no respeito pela sua 
área de competência e pelos limites da relação profissional com o cliente.
- V - Comunicação e Relação - O estudante é capaz de iniciar, desenvolver e suspender relações terapêuticas com o cliente e / ou cuidadores, através 
da utilização de comunicação e informação adequadas, promovendo a sua capacitação e autonomia. Utiliza os recursos de informação disponíveis de 
forma eficaz e apropriada com o cliente, pares e equipa multiprofissional.
- VI - Ambiente Seguro - O estudante é capaz de agir de acordo com os princípios de segurança, de promover um ambiente de cuidados seguro, 
utilizando a comunicação, a avaliação, e as estratégias de garantia da qualidade, de gestão do risco e controle de infecção.
- VII - Trabalho em equipa e delegação - O estudante é capaz de estabelecer e manter relações de trabalho construtivas com enfermeiros e restante 
equipa multidisciplinar, identificando e valorizando os seus papéis e capacidades. Participar com os membros da equipa de saúde na tomada de 
decisão respeitante ao cliente, atendendo as diferentes perspectivas. Conhece os princípios da delegação e utiliza estratégias de suporte, quando 
supervisiona, assumindo a sua responsabilidade.
- VIII - Desenvolvimento da Aprendizagem - O estudante é capaz de promover e manter a imagem profissional da enfermagem e contribuir activamente 
para o seu desenvolvimento, valorizando a investigação e a melhoria continua da qualidade dos cuidados de saúde e de enfermagem. Analisa e avalia 
regularmente as suas práticas, de forma assertiva, assumindo a responsabilidade pela aprendizagem ao longo da vida.

Segue-se o perfil de competências do enfermeiro, definido pela Ordem dos Enfermeiros e publicado em DR.

http://www.ordemenfermeiros.pt/legislacao/Documents/LegislacaoOE/Regulamento_190_2015_Regulamento_do_Perfil_de_Competencias_Enfermeiro_Cuidados_Gerais.pdf

PARTE B - CARACTERIZAÇÃO GENÉRICA DO CURSO

 O currículo do CLE foi concebido de forma a proporcionar aos estudantes uma sequência de experiências de aprendizagem, tendo em conta três 
dimensões:

- Uma teórica, assente em conhecimentos que reforçam a compreensão da experiência humana de saúde/doença das pessoas, decorrente da 
fundamentação científica e técnica;
- Uma prática, que visa a aquisição e desenvolvimento de competências em contexto de prática, promovendo os meios humanos para a saúde, 
constituindo uma forma de preservar a autodeterminação da pessoa, a promoção da saúde e o seu bem-estar;
- E uma de território de mediação e encontro entre as duas dimensões, de apropriação de saberes teórico-processuais, no sentido de orientar a acção 
profissional em contextos de prática clínica.

Pela relevância no curso e a ocupação de 121 ECTS, dá-se enfoque à lógica da organização dos ensinos clínicos. Sabemos que não basta ao 
estudante de enfermagem deter o conhecimento sobre, de tipo declarativo-processual, pois tal não garante competência, particularmente em contextos 
onde actuam os enfermeiros, que se caracterizam pela complexidade e imprevisibilidade. O ensino baseado em competências, enquanto resultados 
esperados, suporta-se em trabalho realizado no Departamento de Enfermagem, nas competências consideradas no projecto TUNING4, nas 
competências previstas para o 1º ciclo, e inspira-se na organização do perfil de competências do enfermeiro de cuidados gerais (Ordem dos 
Enfermeiros).

Esquematicamente, no 2º e 3º anos o primeiro semestre é de ensino teórico e o segundo de ensino clínico; o 1º ano e 4º ano são inversos - no 1º ano 
há apenas 6 semanas de ensino clínico, no 2º semestre; no 4º ano, há apenas seis semanas de ensino teórico, no 1º semestre.



Os locais de ensino clínico estão, preferencialmente, considerados em protocolos com instituições que integram a Região de Setúbal embora se recorra 
a organizações/serviços cujo âmbito de acção se situa noutros distritos, predominantemente na Região de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo.

a) Referência à metodologia seguida na conceção do curso, com vista a conseguir atingir os objetivos do processo de Bolonha (DL 74/2006):

O desenho do Plano de estudos foi realizado após a definição das premissas fundamentais:

1. Baseado num perfil de competências  – incluindo as genéricas, transversais (do Instituto Politécnico de Setúbal e da Escola 
Superior de Saúde) e específicas (matriz de competências, indicadores e critérios de avaliação);

2. Centrado na aprendizagem e nos resultados da aprendizagem (mapas de ano, que se constituem como perfis de entrada no ano 
seguinte);

3. Integração do volume de trabalho do estudante como parte da carga curricular;

4. Tendo como eixo estruturante a Relação de cuidado de enfermagem ao longo do ciclo vital, existem sete linhas transversais a 
desenvolver (em unidades curriculares ou módulos) ao longo do curso: a) Relação de ajuda e comunicação terapêutica em 
Enfermagem, b) Ética, deontologia e raciocínio jurídico, c) Produção de conhecimento, investigação e evidência,d) Instrumentos de 
enfermagem, e) Ambiente e percursos históricos, f) Contextos de actuação – settings, g) Inovação e Qualidade;

5. Opção científica e pedagógica para o Ensino Clínico: a) protocolos, parcerias e partenariado; b) modelo de supervisão a tempo 
inteiro nos primeiros dois anos; c) equilíbrio e organização das partes do Plano de Estudos, ensino teórico e clínico; d) credibilidade 
clínica dos docentes;

6. Aprendizagem das práticas baseada em Normas de Procedimento;

7. Unidades curriculares opcionais (da área e de outras áreas científicas)

8. Metodologias activas e promotoras da aprendizagem: a) Capacitação pedagógica dos docentes; b) Processos de avaliação de 
processos e resultados; c) Utilização de princípios da Andragogia.

b) Distribuição das horas de trabalho, por ano letivo e por unidade curricular

O CLE tem um total de 240 créditos ECTS, 4 anos de duração.  Cada ECTS, em termos do IPS, representa 27h de trabalho.

Cumpre os requisitos previstos na legislação específica - Decreto lei 353/99 de 3 de setembro, Portaria 799-D/99 de 18 de Setembro 
e Lei n.º 9/2009 de 4 de Março, decorrendo em 36 semanas de atividades pedagógicas (18 semanas por semestre) e mais as épocas 
de avaliação.
As unidades curriculares variam entre 1 ECTS (3 casos) e 30 ECTS (2 casos de ensino clínico), existindo 52 UC no curso.
Nas unidades curriculares de ensino teórico (119 ECTS) tem 2834 horas de contacto. Nas unidades curriculares de ensino clínico 
constituem-se 121 ECTS, em contextos diversos, de acordo com a Diretiva para o reconhecimento das qualificações profissionais. Em 
termos médios, os estudantes têm 30h aulas por semana no 1º ano, reduzindo ligeiramente no 2º, 3º e 4º, seguindo um horário de 
28h presenciais por semana em contextos de prática clínica. 

Tabela 1 - Distribuição das horas de trabalho

Tronco Comum - Ano letivo 2014 / 2015

Unidades Curriculares Obrigatórias Tipo de Aula Horas 

Contacto
Ano Curricular Semestre ECTS Horas Totais

Código Nome T TP P PL TC O E OT S

LICENF003 Anatomo-Fisiologia I 40 15 - - - - - - - 55 1 1º Semestre 3,0 80

LICENF004 Biofísica e Bioquímica 35 10 - 10 - - - - - 55 1 1º Semestre 3,0 80

LICENF006 Didática em Enfermagem 10 10 - - - - - 10 10 40 1 1º Semestre 2,0 54

LICENF053
Enfermagem I - Fundamentos: 

Processo e Instrumentos
30 25 - 80 - - - 30 25 190 1 1º Semestre 9,0 243

LICENF005 Ética I 25 - - - - - - - 10 35 1 1º Semestre 2,0 54

LICENF054 História da Enfermagem 25 - - - - - - - 10 35 1 1º Semestre 2,0 54

LICENF002
Investigação I - Epistemologia de 

Enfermagem
20 - - - - - - - 10 30 1 1º Semestre 2,0 54

LICENF007 Psicologia do Desenvolvimento 30 15 - - - - - - - 45 1 1º Semestre 2,0 57

LICENF055 Sistema de Saúde 30 - - - - - - - 5 35 1 1º Semestre 2,0 54

LICENF016 Socioantropologia da Saúde 20 10 - - - - - - 10 40 1 1º Semestre 2,0 54

LICENF012 Anatomo-Fisiologia II 40 15 - - - - - - - 55 1 2º Semestre 3,0 80

LICENF013 Direito da Saúde e da Enfermagem 20 5 - - - - - - 10 35 1 2º Semestre 2,0 54

LICENF056
Enfermagem II - Adulto e Idoso: 

estilos de vida e conforto
25 10 - 50 - - - 20 10 115 1 2º Semestre 5,0 135

LICENF010
Enfermagem III - Saúde Pública e 

Educação para a Saúde
25 - - 15 - - - 10 10 60 1 2º Semestre 3,0 80

LICENF057

Ensino Clínico de Enfermagem - 

Instrumentos Básicos e 

Comunicação

- - - - - - 300 - - 300 1 2º Semestre 11,0 300

LICENF014 Microbiologia 45 - - 15 - - - - 5 65 1 2º Semestre 3,0 81

LICENF008 Nutrição 40 - - - - - - - - 40 1 2º Semestre 2,0 54

LICENF058
Relação de Ajuda e Comunicação 

em Enfermagem I
10 - - - - - - 10 10 30 1 2º Semestre 2,0 54

LICENF060
Relação de Ajuda e Comunicação 

Terapêutica II
10 - - - - - - 10 10 30 2 Anual 2,0 54

LICENF061
Supervisão de Aprendizagem dos 

Cuidados I
10 - - - - - - 10 10 30 2 Anual 2,0 54

LICENF019 Deontologia Profissional I 20 5 - - - - - - 10 35 2 1º Semestre 2,0 54



LICENF059 Enfermagem IV - Adulto e Idoso: 

processos de saúde-doença

90 20 - 55 - - - 15 20 200 2 1º Semestre 10,0 270

LICENF022 Epidemiologia 25 10 - - - - - - - 35 2 1º Semestre 2,0 53

LICENF024 Estatística 25 - - 15 - - - - - 40 2 1º Semestre 2,0 55

LICENF023 Farmacologia 35 10 - - - - - - - 45 2 1º Semestre 2,0 55

LICENF021 Investigação II 30 - - 10 - - - - 10 50 2 1º Semestre 2,0 50

LICENF020 Patologia I 80 20 - - - - - - - 100 2 1º Semestre 5,0 135

LICENF062

Ensino Clínico Enfermagem IV - 

Adulto e Idoso: processos de saúde-

doença

- - - - - - 810 - - 810 2 2º Semestre 30,0 810

LICENF065
Investigação III - Enfermagem 

Baseada na Evidência
25 - - 10 - - - - - 35 3 Anual 2,0 55

LICENF064
Supervisão da Aprendizagem dos 

Cuidados II
10 - - - - - - 20 10 40 3 Anual 3,0 80

LICENF040 Andragogia 25 10 - - - - - - - 35 3 1º Semestre 2,0 55

LICENF063
Enfermagem V - Processos de 

Saúde - Doença Mental
55 20 - - - - - 5 20 100 3 1º Semestre 5,0 135

LICENF030
Enfermagem VI - Mulher e Saúde 

Reprodutiva
50 10 - 15 - - - 5 20 100 3 1º Semestre 5,0 135

LICENF031
Enfermagem VII - Criança e 

Adolescente
50 10 - 15 - - - 5 20 100 3 1º Semestre 5,0 135

LICENF033 Ética II 30 - - - - - - 5 5 40 3 1º Semestre 2,0 40

LICENF032 Patologia II 90 15 - - - - - - - 105 3 1º Semestre 5,0 135

LICENF041
Ensino Clínico de Enfermagem VI - 

Mulher e Saúde Reprodutiva.
- - - - - - 270 - - 270 3 2º Semestre 10,0 270

LICENF042
Ensino Clínico de Enfermagem VII - 

Criança e Adolescente
- - - - - - 270 - - 270 3 2º Semestre 10,0 270

LICENF068

Ensino Clínico Enfermagem V - 

Processos de Saúde - Doença 

Mental

- - - - - - 270 - - 270 3 2º Semestre 10,0 270

LICENF071 Investigação IV - projecto 20 5 - - - - - - 10 35 4 Anual 2,0 50

LICENF045 Deontologia Profissional II 20 - - - - - - - 5 25 4 1º Semestre 1,0 32

LICENF070
Enfermagem IX - Situações 

Complexas e de Alto Risco
20 10 - - - - - 10 - 40 4 1º Semestre 2,0 54

LICENF069
Enfermagem VIII - Cuidados 

Continuados e Paliativos
20 10 - - - - - 10 - 40 4 1º Semestre 2,0 54

LICENF075

Ensino Clínico de Enfermagem IX - 

Ciclo de Vida: Contextos 

Hospitalares de Doente Crítico

- - - - - - 228 - - 228 4 1º Semestre 10,0 228

LICENF074

Ensino Clínico de Enfermagem VIII - 

Contextos de Cuidados Primários e 

Continuados

- - - - - - 228 - - 228 4 1º Semestre 10,0 228

LICENF047
Gestão em Saúde e em 

Enfermagem
25 10 - - - - - - 5 40 4 1º Semestre 2,0 50

LICENF073
Introdução à Psicossociologia das 

Organizações
20 - - - - - - - 5 25 4 1º Semestre 1,0 30

LICENF050 Estágio de Opção - - - - - - 810 - - 810 4 2º Semestre 30,0 810

Unidades Curriculares Optativas - UC de Opção 

2º Ano
Tipo de Aula Horas 

Contacto
Ano Curricular Semestre ECTS Horas Totais

Código Nome T TP P PL TC O E OT S

LICENF025 Gestão de Stresse 15 - - 5 - - - - - 20 2 1º Semestre 1,0 27

LICENF072
Ostomias: um olhar sobre os 

cuidados
15 - - 5 - - - - - 20 2 1º Semestre 1,0 27

Unidades Curriculares Optativas - UC de Opção 

3º Ano
Tipo de Aula Horas 

Contacto
Ano Curricular Semestre ECTS Horas Totais

Código Nome T TP P PL TC O E OT S

LICENF066 Saúde no Trabalho 12 5 - - - - - - - 17 3 1º Semestre 1,0 27

LICENF067
Sociologia da Infância e do 

Adolescer
12 5 - - - - - - - 17 3 1º Semestre 1,0 27

CT1 - Comentário à tabela 1

De acordo com o Decreto-Lei nº 353/99 de 3 de Setembro e a Portaria n.º 799-D/99 de 18 de Setembro, cada ano letivo tem a 
duração mínima de 36 semanas de actividades pedagógicas. A estrutura curricular  inclui, de forma adequadamente articulada, uma 
componente de ensino teórico e uma componente de ensino clínico. Sendo que a duração do ensino clínico deve ser de, pelo menos, 
metade da carga total do curso.

A componente curricular de ensino teórico tem como objectivo a aquisição dos conhecimentos de índole científica, deontológica e 
profissional que fundamentam o exercício profissional da enfermagem e inclui as matérias constantes da alínea l) do artigo 1.º do 
Decreto-Lei n.º 320/87, de 27 de Agosto.
Os 121 ECTS em ensino teórico, teórico-prático e prático inscrevem-se nas áreas científicas de enfermagem, ciências biomédicas e 
ciências sociais e humanas. A tipologia de aulas inclui práticas de laboratório e orientação tutorial em unidades curriculares cujos 
resultados de aprendizagem se revelam de maior sucesso com pequenos grupos e suporte à aprendizagem.
A componente curricular de ensino clínico tem como objectivo assegurar a aquisição de conhecimentos, aptidões e atitudes 
necessários às intervenções autónomas e interdependentes do exercício profissional de enfermagem e inclui as matérias constantes 
do n.º 2 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 320/87, de 27 de Agosto. São 120 ECTS são de unidades curriculares de ensino clínico, 
realizado em instituições prestadoras de cuidados de saúde.
As unidades curriculares de opção existem no 2º e 3º ano, ainda que apenas com 1 ECTS.
O Plano de estudos, cumprindo as orientações europeia e nacionais (programa de estudos para os enfermeiros responsáveis por 
cuidados gerais) tem uma carga considerável de horas de contacto, num total de 240 ECTS. Em termos médios, os estudantes têm 
30h presenciais semanais em contexto teórico e 35h/semana em contexto de ensino clínico.



c) Dados comparativos com cursos tomados como referência

Foram definidos, em  2009, os "European Union Standards for Nursing and Midwifery: information for acession countries" (cf. 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/102200/E92852.pdf) .Todos os países europeus seguem a Diretiva 2005/36/EC e as orientações 
para a implementação da Declaração de Munich.

General nurse training

Article 31 of 2005/36/EC lays out the principle requirements for the training of general nurses

1. Admission to training for nurses responsible for general care shall be contingent upon completion of general education of 10 years, as attested by a 
diploma, certificate or other evidence issued by the competent authorities or bodies in a Member State or by a certificate attesting success in an 
examination, of an equivalent level, for admission to a school of nursing.

2. Training of nurses responsible for general care shall be given on a full-time basis and shall include at least the programme described in Annex V, 
point 5.2.1.

3. The training of nurses responsible for general care shall comprise at least three years of study or 4600 hours of theoretical and clinical training, the 
duration of the theoretical training representing at least one-third and the duration of the clinical training at least one half of the minimum duration of the 
training. Member States may grant partial exemptions to persons who have received part of their training on courses which are of at least an equivalent 
level. The Member States shall ensure that institutions providing nursing training are responsible for the coordination of theoretical and clinical training 
throughout the entire study programme.

4. Theoretical training is that part of nurse training from which trainee nurses acquire the professional knowledge, insights and skills necessary for 
organizing, dispensing and evaluating overall health care. The training shall be given by teachers of nursing care and by other competent persons, in 
nursing schools and other training establishments selected by the training institution.

5. Clinical training is that part of nurse training in which trainee nurses learn, as part of a team and in direct contact with a healthy or sick individual 
and/or community, to organize, dispense and evaluate the required comprehensive nursing care, on the basis of the knowledge and skills which they 
have acquired. The trainee nurse shall learn not only how to work in a team, but also how to lead a team and organise overall nursing care, including 
health education for individuals and small groups, within the health institute or in the community.

This training shall take place in hospitals and other health institutions and in the community, under the responsibility of nursing teachers, in cooperation 
with and assisted by other qualified nurses. Other qualified personnel may also take part in the teaching process.Trainee nurses shall participate in the 
activities of the department in question insofar as those activities are appropriate to their training, enabling them to learn to assume the responsibilities 
involved in nursing care.

6. Training for nurses responsible for general care shall provide an assurance that the person in question has acquired the following knowledge and 
skills:(a) adequate knowledge of the sciences on which general nursing is based,including sufficient understanding of the structure, physiological 
functions and behaviour of healthy and sick persons, and of the relationship between the state of health and the physical and social environment of the 
human being; (b) sufficient knowledge of the nature and ethics of the profession and of the general principles of health and nursing; (c) adequate clinical 
experience; such experience, which should be selected for its training value, should be gained under the supervision of qualified nursing staff and in 
places where the number of qualified staff and equipment are appropriate for the nursing care of the patient; (d) the ability to participate in the practical 
training of health personnel and experience of working with such personnel; (e) experience of working with members of other professions in the health 
sector.

The content of training is laid out in Annex V.2. The theoretical instruction must be weighted and coordinated with the clinical instruction in such a way 
that the knowledge and skills referred to in this Annex can be acquired in an adequate fashion.

Na UE, a referencialidade varia com os cursos que prepararm para cuidados gerais em Espanha (Sevilha, Barcelona), Finalnda (Kuopi, Turku), entre 
outros e os cursos em que os estudantes escolhem áreas (é o caso do Reino Unido, degree com  3 anos, à exceção de Scotland, que tem 4, em que os 
estudantes escolhem adult nursing; child nursing; mental health nursing; and learning disabilities nursing).

Muitas IES Europeias participaram no Tuning Project Reference Points for the Design and Delivery of Degree Programmes in Nursing Cf. 
http://www.unideusto.org/tuningeu/images/stories/key_documents/tuningnursingfinal.pdf.

Parte B2 - Estudantes à entrada

a) Vagas

Tabela 2 - Vagas

Vagas 2014/2015 2013/2014 2012/2013

Concurso Nacional de Acesso (CNA) 44 46 46

Regime Especial (1) 0 0 0

Outros Concursos de 

Acesso (OCA)

Concursos Especiais (M23, CET, CTeSP, 

TOCS)
2 1 2

Mudanças de curso, Transferências e 

Reingressos - 1ª fase
5 2 1

Mudanças de curso, Transferências e 

Reingressos - outras fases (1)
6 0 0

Estudante Internacional 1 0 0

Total OCA 14 3 3

Total 58 49 49

       (1) O valor indicado corresponde ao número de estudantes matriculados/inscritos por esta via

CT2 - Comentário à tabela 2

Apesar da redução do número de vagas do CGA de 46 para 44, decorrente da avaliação dos anos anteriores e da dinâmica da divisão das turmas em 
dois quatro ou mesmo cinco grupos (quando existem mais de 40 estudantes, tem de dividir-se em cinco grupos para as práticas, pois assim não sendo 
a aprendizagem individual fica prejudicada. Mesmo dependendo do tipo de técnica a aprender, grupos superiores a 10 são dificultadores para os 
docentes apoiarem em práticas de laboratório), a abertura de vagas para os OCA (todos os regimes) representou um acréscimo de mais nove 
estudantes, quando comparado com o ano passado.



Estas medidas procuram redirigir a oferta formativa do curso para outros públicos que procuram o curso, bem como responder à procura que o curso 
tem por estudantes já no sistema de ensino superior (11).

Quanto aos concursos especiais de referir que os estudantes são provenientes do contingente de +23 anos, na medida em que a ESS não tem CET ou 
CTeSP.

Em 2014/15, o número de matriculados/inscritos pelas diversas nos OCA representou um acréscimo de 11 estudantes (3 em 
2013/14 e 14 neste ano).

b) Estudantes provenientes do Concurso Nacional de Acesso (CNA)

Tabela 3 - Estudantes provenientes de CNA e de Regime Especial

Estudantes provenientes de CNA

Indicadores 2014/2015 2013/2014 2012/2013

Candidatos CNA 394 426 508

Colocados CNA 48 49 73

Matriculados CNA 44 45 42

Candidatos CNA / Vagas CNA 895,5% 926,1% 1104,3%

Colocados CNA / Vagas CNA 109,1% 106,5% 158,7%

Matriculados CNA / Colocados CNA 91,7% 91,8% 57,5%

Matriculados CNA / Vagas CNA 100,0% 97,8% 91,3%

Matriculados CNA / Estudantes inscritos 22,4% 23,1% 22,0%

Candidatos CNA 1ª Opção 46 78 101

Colocados CNA 1ª Opção 22 35 30

Matriculados CNA 1ª Opção 21 33 27

Colocados CNA 1ª opção / Colocados CNA 50,0% 76,1% 65,2%

Matriculados 1ª opção / Vagas CNA 47,7% 71,7% 58,7%

Estudantes provenientes de Regime Especial

Indicadores 2014/2015 2013/2014 2012/2013

Matriculados Regime Especial 0 0 0

CT3 - Comentário à tabela 3

Apesar de em termos absolutos a procura do CLE no CNA ter vindo a decrescer nestes últimos anos, este ano lectivo o decréscimo do número de 
candidatos provenientes do CNA desacelerou (menos 32 candidatos), quando comparado com os dois anos anteriores. 

A diminuição que se verificou estes anos não deve, contudo, ser analisada isoladamente, na medida em, que no ensino superior nacional a procura tem 
diminuído em todos os cursos, tanto por razões demográficas como por razões socio-económicas.
O número absoluto de matriculados CNA tem-se mantido estável, tendo aumentado para 100% a relação Matriculados CNA / Vagas CNA.

Este ano, pela primeira vez, reduziu-se o valor dos colocados e matriculados na 1ª opção, o que apenas nos permitirá aferir se se trata de uma 
tendência na redução da atractividade do CLE/ESS/IPS ao tomar em comparação com o(s) ano(s) seguinte(s).

c) Notas de ingresso

Tabela 4 - Notas de ingresso

Notas de ingresso 2014/2015 2013/2014 2012/2013

Nota mínima de ingresso dos colocados CNA 124,2 119,8 115,8

Nota média de ingresso dos colocados CNA 138,2 139,0 141,2

CT4 - Comentário à tabela 4

A nota mínima de ingresso dos colocados CNA (124,2) manteve uma tendência cescente este ano, sendo ainda mais expressiva. 4 pontos em 
comparação com o ano passado e 8,4 em comparação com o ano anterior a esse.

A nota média, que apresentou uma diminuição de 2,2 pontos em 2013/14, manteve-se esta ano praticamente estável.
Comparando as notas dos últimos colocados nos outros cursos nacionais (públicos) de Enfermagem, o da ESS|IPS ocupou o 10º lugar nacional global 
em 20 cursos, sendo o 3º entre os cursos de enfermagem que decorrem em Institutos Politécnicos.

.

d) Estudantes matriculados provenientes de Outros Concursos de Acesso (OCA)

Tabela 5 - Estudantes provenientes de OCA

Indicadores 2014/2015 2013/2014 2012/2013

M23 2 1 5

CET 0 0 0

Estudante Internacional 1 0 0

OUTROS OCA 11 4 3

REINGRESSO 1 2 1

Total Matriculados OCA 15 7 9

Matriculados OCA/ Vagas OCA 115,4% 233,3% 300,0%

CT5 - Comentário à tabela 5

Os Outros Concursos de Acesso (OCA) têm vindo a desempenhar um papel importante na constituição das turmas do CLE. Este ano, apesar da 
diminuição de vagas no CNA, o CLE aumentou a sua procura nos OCA, verificando-se uma maior diversidade nos públicos e nos regimes de acesso.

Pela primeira vez foi admitido um Estudante Internacional, os +23 anos passaram para o dobro e cresceu bastante o acesso via MTR (11 estudantes).



e) Ocupação total de vagas

Tabela 6 - Taxas de ocupação de vagas por tipos de ingresso

Indicadores 2014/2015 2013/2014 2012/2013

Matriculados CNA/Total de Vagas 75,9% 91,8% 85,7%

Matriculados OCA/Total de Vagas 25,9% 14,3% 18,4%

Matriculados Regime Especial/Total de Vagas 0,0% 0,0% 0,0%

Total Matriculados / Total Vagas 101,7% 106,1% 104,1%

CT6 - Comentário à tabela 6

As taxas de ocupação de vagas por tipos de ingresso refletem a maior procura que os estudantes provenientes dos OCA fazem do curso.

A taxa Matriculados CNA/Total de Vagas reduziu este ano de forma significativa em 15,9% quando comparada com o ano anterior. Ao passo que a taxa 
Matriculados OCA/Total de Vagas aumentou 11,6%, quando comparada com o mesmo ano. 

No seu conjunto, contudo, a taxa Total Matriculados / Total Vagas, apesar de uma ligeira redução, manteve-se acima dos 100%, condição que se tem 
verificado desde sempre no curso.

f) Proveniência dos estudantes matriculados

Tabela 7 - Concelho de proveniência dos estudantes matriculados

Concelho 2014/2015 % 2013/2014 % 2012/2013 %

Alcochete 0 0,0% 2 3,8% 0 0,0%

Almada 3 5,1% 2 3,8% 3 5,9%

Amadora 2 3,4% 0 0,0% 0 0,0%

Barreiro 5 8,5% 2 3,8% 7 13,7%

Lisboa 2 3,4% 0 0,0% 0 0,0%

Loures 2 3,4% 1 1,9% 0 0,0%

Moita 6 10,2% 7 13,5% 4 7,8%

Montijo 1 1,7% 1 1,9% 4 7,8%

Palmela 10 16,9% 4 7,7% 5 9,8%

Seixal 7 11,9% 6 11,5% 6 11,8%

Sesimbra 0 0,0% 4 7,7% 2 3,9%

Setúbal 13 22,0% 16 30,8% 14 27,5%

Sintra 1 1,7% 1 1,9% 3 5,9%

Outros 7 11,9% 6 11,5% 3 5,9%

Total 59 100,0% 52 100,0% 51 100,0%

CT7 - Comentário à tabela 7

Setúbal e os Concelhos limítrofes, especialmente os que se situam mais a Norte, continuam a ser os concelhos de onde provém o 
maior número de estudantes matriculados, representando mais de metade. 
Diferentemente do que tem vindo a acontecer em anos anteriores, Setúbal, apesar de continuar a ser o Concelho de onde proveem 
mais estudantes, decresceu este ano. São os Concelhos de Palmela e Barreiro aqueles que apresentaram maiores subidas. Do 
Barreiro, em particular, que subiu de 2 estudantes no ano passado para 5 este ano, de referir que se fez apesar da oferta do curso 
também em Lisboa e da maior facilidade de acesso para os candidatos desse Concelhos. Estamos em crer que estes resultados se 
poderão associar ao conhecimento crescente do CLE/ESS nas comunidades locais, mercê das diversas participações do curso nas 
actividades de extensão comunitária.
Mantém-se estável e continuam a ser poucos os estudantes provenientes do Distrito de Lisboa, que apesar de não contarem com 
proferência regional na ESS/IPS têm uma dificuldade acrescida nos tempos e custos dos transportes para chegarem ao Campus.

Tabela 8 - Distrito de proveniência dos estudantes matriculados

Distrito 2014/2015 % 2013/2014 % 2012/2013 %

Faro 2 3,4% 0 0,0% 0 0,0%

Funchal 1 1,7% 2 3,8% 1 2,0%

Lisboa 8 13,6% 3 5,8% 4 7,8%

Setúbal 46 78,0% 44 84,6% 46 90,2%

Outros 2 3,4% 3 5,8% 0 0,0%

Total 59 100,0% 52 100,0% 51 100,0%

CT8 - Comentário à tabela 8

Apesar da larga maioria dos estudantes continuar a ser, compreensivelmente, do distrito de setúbal (78,0%), o CLE/ESS verifica um 
aumento da procura por estudantes de outros distritos, em especial de Lisboa que aumentou significativamente em 7,8%. Mante-se 
estável a proveniência de estudantes das ilhas e aumentou a proveniência de estudantes do Algarve (2 estudantes de Faro), apesar 
de terem um curso mais próximo da residência. Estamos em crer que estes dados são também legíveis à luz da preferência 
pelo CLE/ESS, apesar de poder não ser o curso de enfermagem mais próximo dos locais de residência destes candidatos.

Tabela 9 - Região de proveniência dos estudantes matriculados

Região 2014/2015 % 2013/2014 %

ALENTEJO 1 1,7% 2 3,8%

ALGARVE 2 3,4% 0 0,0%



CENTRO 0 0,0% 0 0,0%

ILHAS 1 1,7% 3 5,8%

LISBOA 54 91,5% 47 90,4%

NORTE 1 1,7% 0 0,0%

Total 59 100,0% 52 100,0%

CT9 - Comentário à tabela 9

A principal região de proveniência é Lisboa, considerando os dois distritos (Setúbal e Lisboa). Note-se que os estudantes provenientes das ilhas se têm 
mantido com presença de um ou dois estudantes por curso. Contrariando a tendência de anos mais recentes, nos quais se reduziu a proveniência de 
estudantes de regiões mais distantes, os dados deste ano revelam uma maior procura (ainda que modesta) do curso por estudantes de outras regiões, 
com especial destaque para o Algarve (2 estudantes) e Norte (1 estudante).

Estes dados poderão permitur supor de um reconhecimento do curso que se alarga para além do contexto regional.

g) Distribuição dos estudantes matriculados

Tabela 10 - Distribuição por género, dos estudantes matriculados

Género 2014/2015 % 2013/2014 % 2012/2013 %

Feminino 48 81,4% 43 82,7% 47 92,2%

Masculino 11 18,6% 9 17,3% 4 7,8%

Total 59 100,0% 52 100,0% 51 100,0%

CT10 - Comentário à tabela 10

Na comparãção com os anos anteriores o curso mantém uma predominância do género feminino, apesar de a percentagem de masculinos ter subido 
um pouco quando comparada com o ano anterior (+1,3%) e bastante mais quando comparada com o ano de 2012/13 (+10,8%)

A distribuição do género no curso é aproximada à da profissão (90% mulheres, 20% homens, aproximadamente), sendo que nos últimos anos se 
verifica uma aumento lento da % dos homens em ambos.

Tabela 11 - Distribuição por faixa etária, dos estudantes matriculados

Faixas Etárias 2014/2015 % 2013/2014 % 2012/2013 %

Até 20 anos 27 45,8% 29 55,8% 25 49,0%

Dos 21 aos 23 anos 22 37,3% 19 36,5% 17 33,3%

Dos 24 aos 27 anos 5 8,5% 2 3,8% 5 9,8%

Dos 28 aos 35 anos 4 6,8% 2 3,8% 0 0,0%

Dos 36 aos 40 anos 1 1,7% 0 0,0% 3 5,9%

Mais de 40 anos 0 0,0% 0 0,0% 1 2,0%

Total 59 100,0% 52 100,0% 51 100,0%

CT11 - Comentário à tabela 11

Apesar da faixa etária até aos 20 anos continuar a ser a mais frequente no acesso ao curso (com vários estudantes, aliás, foram admitidos ainda com 
17 anos, fazendo os 18 até 31 de dezembro de 2014), no seu conjunto, os estudantes admitidos são mais velhos este ano. Reduziu-se em 10% a faixa 
dos até 20 anos e aumentaram todas as outras. De notar a presença de 1 estudante na faixa dos 36 aos 40 anos (nenhum o ano passado).

Os valores indicam que a grande maioria dos estudantes admitidos no 1º ano do curso completaram o secundário com poucos ou nenhuns insucessos.

Quanto à faixa etária do 21 aos 23 anos, continuou a ser a segunda mais presente, sem oscilações. Desde aí, para as faixas etárias 24-27 e 28-35 e 
36-40 anos, os seus valores estarão em relação com os estudantes oriundos dos OCA.

Tabela 12 - Distribuição dos estudantes matriculados por origem socioeconómica/escolaridade dos pais (do pai e da mãe)

Escolaridade dos pais 2014/2015 % 2013/2014 %

Sem nível de escolaridade 0 0,0% 0 0,0%

Básico 1 10 8,5% 7 6,7%

Básico 2 7 5,9% 7 6,7%

Básico 3 31 26,3% 18 17,3%

Secundário 38 32,2% 45 43,3%

Superior 24 20,3% 18 17,3%

Desconhecido 8 6,8% 9 8,7%

Total 118 100,0% 104 100,0%

CT12 - Comentário à tabela 12

No que se refere a esta tabela, os dados são sui-generis.

Com efeito, verifica-se um aumento da escolaridade dos pais especialmente ao nível do superior (+3% em comparação com o ano 
anterior). Mas também aumentou a percentagem de pais de origem socioeconómica/escolaridade inferior; +7,5% para o nível Básico 
3 e +1,8% para o nível Básico 1.
Se acrescermos a estes dados a redução em 11,1% dos pais de origem socioeconómica/escolaridade de nível Secundário, 
verificamos que este ano se tornou mais possível o ingresso no curso de estudantes provenientes de famílias de nível 
socioeconómico/escolaridade mais baixo.
A estes dados não será seguramente estranho o ingresso no curso de estudantes provenientes dos OCA.

De referir ainda que este ano a percentagem de Descolhecidos foi menor (6,8%), o que permite uma crescente confiabilidade dos 
dados relativos dos restantes níveis.

Tabela 13 - Distribuição dos estudantes matriculados por origem socioeconómica/situação profissional dos pais (do pai e da mãe)

Situação Profissional dos pais 2014/2015 % 2013/2014 %

Reformados 12 10,2% 5 4,8%

Empregados 76 64,4% 71 68,3%



Desconhecido 8 6,8% 6 5,8%

Desempregados 12 10,2% 18 17,3%

Outros 10 8,5% 4 3,8%

Total 118 100,0% 104 100,0%

CT13 - Comentário à tabela 13

Comparativamente com o ano anterior aumentou a percentagem de respostas de “Desconhecido” e de "Outros" no que se refere à origem 
socioeconómica/situação profissional dos pais (do pai e da mãe) dos estudantes matriculados. O que continuando a permitir a análise das restantes 
respostas, não é a tendência desejável.

Nesta tabela identifica-se que os pais continuam maioritariamente empregados (mais em número absoluto, mas menos em número relativo, quando 
comparados com o ano anterior) e que contrariamente a 2013/14 houve uma diminuição da percentagem de pais (pai/mãe) desempregados (tanto em 
número absoluto quanto em relativo).

De referir ainda o dado que se refere aos reformados, que aumentou de forma expressiva em 5,4%. Este aumento, estamos em crer, dever-se-à 
especialmente à entrada no CLE de estudantes mais velhos, particularmente os provenientes de OCA. 

Parte B3 - Estudantes inscritos

a) Distribuição dos estudantes inscritos por ano curricular

Tabela 14 - Distribuição dos estudantes inscritos por ano curricular

Ano Curricular 2014/2015 % 2013/2014 % 2012/2013 %

1º Ano 57 29,1% 53 27,2% 55 28,8%

2º Ano 56 28,6% 50 25,6% 49 25,7%

3º Ano 36 18,4% 46 23,6% 42 22,0%

4º Ano 47 24,0% 46 23,6% 45 23,6%

Total 196 100,0% 195 100,0% 191 100,0%

CT14 - Comentário à tabela 14

Na tabela verifica-se que em todos os anos desde 2012/2013 é no 1º ano do curso que se verifica a maior percentagem de estudantes inscritos por ano 
curricular. O que estará em linha tanto com as entradas de estudantes oriundos dos CLA, quanto com as dos OCA.

Este ano verificou-se uma redução expresiva dos estudantes matriculados no 3º ano, a que correspondeu um aumento dos estudantes inscritos no 2º 
ano (+3%). Esta variação em comparação com anos anteriores deve-se especialmente às taxas de sucesso do 2º ano/2º semestre (Ensino Clínico de 
Enfermagem IV) que merecerão uma análise mais profunda mais à frente.

Quanto ao número total de estudantes inscritos por ano curricular tem-se mantido estável acima dos 190, sendo que subiu este ano para o número 
máximo de 196. Este resultado resulta em certa medida, também da atenção dada no IPS e na ESS ao fenómeno do abandono escolar, que procura 
prevenir o abandono e ajudar os estudantes a lidarem com as dificuldades que se lhes colocam na frequência do curso.

b) Distribuição dos estudantes inscritos por género

c) Distribuição dos estudantes inscritos por faixa etária

Tabela 15 - Distribuição dos estudantes inscritos por faixa etária

Faixas etárias 2014/2015 % 2013/2014 % 2012/2013 %

Até 20 anos 27 13,8% 29 14,9% 25 13,1%

Dos 21 aos 23 anos 142 72,4% 137 70,3% 136 71,2%

Dos 24 aos 27 anos 14 7,1% 17 8,7% 14 7,3%

Dos 28 aos 35 anos 10 5,1% 8 4,1% 10 5,2%

Dos 36 aos 40 anos 1 0,5% 2 1,0% 4 2,1%

Mais de 40 anos 2 1,0% 2 1,0% 2 1,0%

Total 196 100,0% 195 100,0% 191 100,0%

CT15 - Comentário à tabela 15

Os dados de 2014/15 quanto à distribuição dos estudantes inscritos por faixa etária são justaponíveis aos dos anos anteriores, não permitindo, pelo 
menos para já, identificar tendências diferentes.

A maior frequência vai para «até aos 20 anos» e «21 a 23», no no seu conjunto perfazem 86,2% dos estudantes inscritos este ano letivo. Estes 
dados combinam com a maior % de acesso pelo CNA, de estudantes vindos do secundário.

De modo regular encontra-se, também este ano letivo, relação entre os estudantes das faixas com mais anos com os oriundos dos OCA.

d) Estudantes com Estatuto Trabalhador Estudante (ETE)

Tabela 16 - Estudantes com Estatuto de Trabalhador Estudante

Estudantes com ETE 2014/2015 % 2013/2014 % 2012/2013 %

Estudantes com ETE/Estudantes 

inscritos
15 8,0% 17 9,0% 15 8,0%

CT16 - Comentário à tabela 16

A percentagem de estudantes que pediram e aos quais foi atribuido o ETE decresceu ligeiramente este ano (1%), mantendo-se nos últimos anos entre 
os 8 e os 9%.

Apesar de por via do aumento dos estudantes admitidos via OCA e do aumento da idade dos estudantes se poder esperar um maior número de 
estudantes TE, esta redução que se verifica este ano poder-se-à relacionar também com a diminuição de pais desempregados (como vimos 
anteriormente).

O conhecimento informal que temos dos estudantes, contudo, dá-nos a ideia que vários deles apesar de terem uma ocupação profissional remunerada 
não o pediram, o que faz supor de um número real de trabalhadores-estudantes mais elevado do que apenas os que obtiveram o ETE.

Parte B4 - Mobilidade e Internacionalização

B4.1 - Mobilidade

Tabela 17 - Informação relativa a mobilidade dos estudantes



Mobilidade 2014/2015 2013/2014 2012/2013

Estudantes em mobilidade incoming (1) 11 10 12

Estudantes em mobilidade outgoing (1) 0 10 0

Graduados com Mobilidade 2 11 1

Estudantes incoming/Estudantes 

inscritos
5,6% 5,1% 6,3%

Estudantes outgoing/Estudantes 

inscritos
0,0% 5,1% 0,0%

Observações (1) Conceito de estudante em mobilidade incoming por curso (Ver Glossário IPS)

CT17 - Comentário à tabela 17

Quanto aos dados da tabela 17, constatamos que se apresentam desatualizados, quando comparados com os da coordenação do curso.

Assim, verifica-se que os estudantes incoming aumentaram este ano letivo, de 6 em 2013/14 para 8 em 2014/15. Estes estudantes foram provenientes 

do Brasil, Universidade do Estado do Rio de Janeiro (2 estudantes), de Espanha, Universidade de Salamanca (1 estudante), da Dinamarca, 

Metropolitan University College (1 estudante), de Inglaterra, Northumbria University (2 estudantes) e da Bélgica, Artvelt (2 estudantes). Todos eles 

fizeram mobilidade incoming para o 4º ano do CLE, em especial para os Ensinos Clínicos de Enfermagem VIII e IX. Todos os estudantes europeus 

fizeram mobilidade Erasmus.

Quanto aos estudantes outgoing, foram 6 os estudantes que fizeram mobilidade. Ao abrigo do programa Erasmus, fizeram mobilidade para Inglaterra 

(Northumbria) 3 estudantes e para a Bélgica (Ghent) 2 estudantes. Verificou-se também uma mobilidade para o Brasil ao abrigo do programa de bolsas 

Santander que o IPS disponibiliza. No seu conjunto trata-se de estudantes finalistas do curso que fizeram mobilidade internacional no 2º semestre do 4º 

ano, em Estágio de Opção.

Em resumo, este ano a mobilidade incoming aumentou mas a outgoing decresceu significativamente quando comparada com o ano anterior. Estamos 

em crer que este decréscimo se poderá relacionar com as caraterísticas sociodemográficas da turma e com a dificuldade das famílias suportarem as 

despesas dos estudantes em mobilidade, uma vez que as bolsas erasmus não permitem fazer face a todas as despesas inerentes à mobilidade 

internacional.

Adicionalmente, a adesão a iniciativas de parceiros da COHEHRE (Consortium of Institutes of Higher Education in Health and Rehabilition in Europe) 

têm permitido aos estudantes participarem em programas de mobilidade de curta duração, como os IP’s (Interdisciplinary Programs) e os IC 

(International Courses), sem o peso financeiro de um período mais longo.

Em tempos de crise económica constituem-se como uma alternativa mais sustentável.

B4.2 - Internacionalização

Tabela 18 - Informação relativa à internacionalização de estudantes e docentes

Internacionalização 2014/2015 2013/2014 2012/2013

Estudantes Estrangeiros 1 0 1

Docentes Estrangeiros 0 0 -

Graduados Estrangeiros 0 0 0

CT18 - Comentário à tabela 18

A internacionalização tem sido uma das prioridades do CLE. Os dados apresentados na tabela 18 quanto à internacionalização de estudantes e 
docentes são distindos dos da coordenação do curso.

Sobre os estudantes, vimos já que a mobilidade incomig aumentou este ano, com 8 estudantes estrangeiros a procurarem o curso (2 do Brasil e 6 da 
Europa). 6 realizaram mobilidade ougoing.
Já no que se refere à internacionalização em Programas Intensivos, os dados são os seguintes: 3 estudantes no IP Living Ageing (Arteveldehs, 
Bélgica); 1 estudante no ICHCI4-‐Community Mental Health (HAN, Holanda); 1 estudante no IP Pediatric Rehabilitation (Arteveldehs, Bélgica); 4 
estudantes no ICHCI-‐2 Vulnerable Groups (ESS, Setúbal, Portugal); 1 estudante no Projeto Wiinthertur Suiça (Zurich, University of Applied Sci.); 2 
estudantes na COHEHRE
Student Conference -‐ social exclusion (Semmelwis University).

Ou seja: 8 estudantes incoming; 6 estudantes outgoing; 12 estudantes em Programas Intensivos internacionais.

Quanto aos docentes, a mobilidade incoming, para além da participação da Professora Julia Charlton da Northumbria University (Newcastle, 
UK), expressou-se sobretudo na participação na Semana Internacional do IPS. Em 2014/15 esta 8ª Semana Internacional teve como mote "Building 
Bridges, Sharing Knowledge" e decorreu entre 16 e 20 de março de 2015. Nesta iniciativa os estudantes do CLE tiveram a oportunidade de contatar 
com várias comunicações de docentes e investigadores estrangeiros, tanto relacionadas com a saúde como com temas transversais ao interesse 
dos estudantes.

São exemplos de comunicações que ocorreram na 8ª Semana Internacional do IPS:  

Healthcare Logistics, por Mohamed el Ouasghiri, Rotterdam University of Applied Sciences, Netherlands;

Innovative employment, por Julita Rybczyńska, WSPA University College, Poland;

Conflict Resolution and School Mediation in Higher Education, por Maria-Carme Torremorell, Univ. Ramon Llull, Spain;

Communication in Health Care: getting messages through in both ways, por Panu Karkhinen, Helsinki Metropolia University of Applied Sciences, 
Finland;

Health Care and Technology, por Kim Bisschop, Rotterdam University of Applied Sciences, Netherlands;

Equities in Health Care, por Burak Karabey, Dokuz Eylul University, Turkey.



No campo da mobilidade outgoing de docentes, 3 realizaram a seguinte: Mariana Pereira (Gent, Béligica); António Freitas (Budapeste, Hungria) e Lino 
Ramos (Nijmegan, Holanda).

B4.3 - Parcerias internacionais

O CLE, mantendo os parceiros mais antigos da mobilidade (Northumbria University e Artevelde), tem vindo a acrescer novos parceiros. Na atualidade 
são os seguintes os parceiros internacionais do CLE:

Arteveldehogeschool Bélgica, Gent

Metropolitan University College Dinamarca, Copenhagen

Universitat Ramon Llull Espanha, Barcelona

Universidad de Sevilla Espanha, Sevilla

Universidad de Salamanca Espanha, Salamanca

Institut de Formatión Interhospitalier Théodore Simon França, Neuilly Sur Marne

Universita' Degli Studi di Milano Itália, Milano<

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Holanda , Arnhem

University of Maribor Faculty of Health and Sciences Slovenia, Maribor

Northumbria University Reino Unido, Newcastle upon Tyne

Universidade Federal de Juiz de Fora UFJF, Brasil

Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasil

Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil

Releva-se que a ESS é membro da COHEHRE.

PARTE C - CARACTERIZAÇÃO DAS ABORDAGENS PEDAGÓGICAS

Organizamos as abordagens pedagógicas, de acordo com diversos eixos de ação, desde a organização e coordenação do curso e unidades 
curriculares a aspetos mais específicos:

 1.  Estratégias de organização dos Cursos. A Coordenação do Curso, que gere os recursos necessários para o seu melhor funcionamento, procura 
manter a coerência entre os objetivos e o currículum definido e as diversas atividades realizadas pelos docentes e estudantes. Assume, assim, a 
coordenação geral de todo o curso e das ações realizadas nos contextos de ensino‐aprendizagem (na escola e locais de prática clínica ou estágios). O 
Gestor de Ano do CLE que, em colaboração com a coordenação de curso, cabem tarefas próprias na gestão da qualidade do processo ensino-
aprendizagem bem como no acompanhamento do curso e diversos intervenientes (responsáveis de UC, docentes, estudantes). Articulação e 
coordenação entre responsáveis de curso, anos e de UC, quer em termos do funcionamento das unidades curriculares, quer do acompanhamento dos 
estudantes.

 2. Estratégias relativas ao trabalho docente. Delineadas, a montante da realização dos cursos, e explícitas nos critérios de distribuição do serviço 
docente,  procura-se a adequação entre as áreas de trabalho e de competência dos docentes com as unidades curriculares e os resultados esperados, 
de forma a majorar potenciais e otimizar sinergias ao serviço do Curso;. Associadas ao trabalho docente a organização, gestão e coordenação de áreas 
específicas, que respondem às diferentes necessidades dos vários cursos e visam gerir de forma matricial os meios e recursos existentes, em 
articulação com a coordenação dos cursos e de departamento; constituem exemplos a coordenação dos Laboratórios de Enfermagem e o Critical ESS.

 3.  Estratégias associadas a metodologias de ensino-aprendizagem e de avaliação -  Avaliação das metodologias e identificação das que devem ser 
replicadas no(s) ano(s) seguinte(s); debate entre responsáveis de UC, gestores de ano e coordenadores de curso, procurando recolher informações e 
monitorizar os processos. Promoção de metodologias ativas e diversificadas entre as UC e os anos, assentes no acordo prévio entre docentes, tendo 
em vista a racionalização dos instrumentos de avaliação, considerando os resultados esperados do semestre; constitui exemplo a uitilização de 
portefolio num EC e de Relatório noutro, ou de dossier temático ou recensão crítica ou trabalho de análise de fontes, diversificando intrumentos e 
processos no mesmo semestre ou ano; nesta esfera, vale de modo relevante a intervenção do gestor de ano e do coordenador de curso.

 4. Identificação de casos com dificuldades ou situações problema - quer quanto a UC (Relatório da Unidade de Melhoria Contínua), quer de estudantes 
em contexto de ensino clínico. A análise dos incidentes e dos insucessos em contexto de aprendizagem clínica proporcionam dados avaliativos do 
processo e requerem, em algumas situações, decisões alternativas para resolução de problemas. Nas UC consideradas problema é elaborado um 
plano de melhoria e implementado, procurando otimizar metodologias e estratégias.

 5. Centralidade no estudante e na promoção da sua autonomia - treino livre de técnicas de enfermagem, orientação de trabalhos, facilitadores de 
problem based learning, visitas de estudo e de observação, entre outros.

 6. Articulação e integração de metodologias de avaliação entre unidades curriculares contemporâneas.

 7. Estabelecimento de relação pedagógica focada no estudante e desenvolvimento de orientação tutorial em unidades curriculares que visam a gestão 
de si bem como em ensino clínico, em pequenos grupos. Promoção de um clima de diálogo, de feedack, de participação dos estudantes nas 



metodologias e na avaliação. A pessoalização das relações, com identificação dos estudantes pelo nome e proximidade no contacto (horários de 
atendimento são uma formalidade, pois o regime de funcionamento é porta aberta aos estudantes).

PARTE D - ANÁLISE GLOBAL DOS RESULTADOS

Parte D1 - Resultados Académicos

a) Indicadores de sucesso global por ano letivo e por UC/Módulo

Tabela 19 - Número de inscrições e taxas de sucesso escolar das UC que integram o 1º Ano do Plano de Estudos

Código da 

Unidade 

Curricular

Unidade 

Curricular
Área Científica

2014/2015 2013/2014 2012/2013

Inscrições Av/In Ap/In Ap/Av Inscrições Av/In Ap/In Ap/Av Inscrições Av/In Ap/In Ap/Av

LICENF003
Anatomo-Fisiologia 

I
Ciências Biomédicas 63 92,1% 68,3% 74,1% 63 84,1% 76,2% 90,6% 59 84,7% 71,2% 84,0%

LICENF012
Anatomo-Fisiologia 

II
Ciências Biomédicas 76 77,6% 59,2% 76,3% 65 98,5% 64,6% 65,6% 71 98,6% 70,4% 71,4%

LICENF004
Biofísica e 

Bioquímica
Ciências Biomédicas 67 92,5% 74,6% 80,6% 64 84,4% 68,8% 81,5% 49 65,3% 63,3% 96,9%

LICENF006
Didática em 

Enfermagem
Enfermagem 55 92,7% 92,7% 100,0% 57 94,7% 94,7% 100,0% 49 91,8% 79,6% 86,7%

LICENF013
Direito da Saúde e 

da Enfermagem
Enfermagem 69 87,0% 72,5% 83,3% 70 85,7% 81,4% 95,0% 56 58,9% 53,6% 90,9%

LICENF053

Enfermagem I - 

Fundamentos: 

Processo e 

Instrumentos

Enfermagem 48 95,8% 93,8% 97,8% 45 97,8% 97,8% 100,0% 45 97,8% 93,3% 95,5%

LICENF056

Enfermagem II - 

Adulto e Idoso: 

estilos de vida e 

conforto

Enfermagem 56 91,1% 87,5% 96,1% 51 94,1% 90,2% 95,8% 50 90,0% 88,0% 97,8%

LICENF010

Enfermagem III - 

Saúde Pública e 

Educação para a 

Saúde

Enfermagem 57 87,7% 84,2% 96,0% 51 90,2% 88,2% 97,8% 49 87,8% 85,7% 97,7%

LICENF057

Ensino Clínico de 

Enfermagem - 

Instrumentos 

Básicos e 

Comunicação

Enfermagem 58 84,5% 84,5% 100,0% 45 100,0% 100,0% 100,0% 51 88,2% 86,3% 97,8%

LICENF005 Ética I Enfermagem 55 92,7% 92,7% 100,0% 50 92,0% 92,0% 100,0% 45 91,1% 91,1% 100,0%

LICENF054
História da 

Enfermagem
Enfermagem 58 96,6% 94,8% 98,2% 50 90,0% 88,0% 97,8% 46 91,3% 89,1% 97,6%

LICENF002

Investigação I - 

Epistemologia de 

Enfermagem

Enfermagem 64 90,6% 84,4% 93,1% 62 82,3% 74,2% 90,2% 52 86,5% 73,1% 84,4%

LICENF014 Microbiologia Ciências Biomédicas 59 93,2% 91,5% 98,2% 52 88,5% 88,5% 100,0% 54 88,9% 81,5% 91,7%

LICENF008 Nutrição Ciências Biomédicas 59 91,5% 91,5% 100,0% 51 96,1% 96,1% 100,0% 48 89,6% 89,6% 100,0%

LICENF007
Psicologia do 

Desenvolvimento

Ciências Sociais e 

Humanas
59 93,2% 74,6% 80,0% 60 86,7% 78,3% 90,4% 52 88,5% 73,1% 82,6%

LICENF058

Relação de Ajuda e 

Comunicação em 

Enfermagem I

Enfermagem 56 100,0% 87,5% 87,5% 53 90,6% 86,8% 95,8% 54 100,0% 81,5% 81,5%

LICENF055 Sistema de Saúde
Ciências Sociais e 

Humanas
55 94,5% 89,1% 94,2% 52 90,4% 90,4% 100,0% 47 95,7% 87,2% 91,1%

LICENF016
Socioantropologia 

da Saúde

Ciências Sociais e 

Humanas
50 98,0% 80,0% 81,6% 48 95,8% 95,8% 100,0% 47 95,7% 95,7% 100,0%

1º ano 1064 91,4% 82,7% 90,5% 989 90,8% 85,1% 93,8% 924 88,3% 80,0% 90,6%

CT19 - Comentário à tabela 19

No sistema de gestão da qualidade educativa do IPS, no ano lectivo de 2013-14 foi implementado e testado o sistema de preenchimento dos inquéritos 
pedagógicos centralizado do IPS. Dada a complexidade do processo 2014-15 é por isso considerado também um ano de transição no Sistema de 
Melhoria Contínua da Qualidade do IPS e da ESS, passível de melhorias futuras em particular no que se refere aos dados referentes ao processo 
educativo. 

A análise da tabela 19 toma em consideração os dados do sucesso académico (Taxa de Aprovados/Inscritos), para os quais se considera, de acordo 
com os critérios da UNIQUA-IPS e do CP/ESS: UC Boas Práticas - Taxa de Aprovados/Inscritos ≥ 90%; UC Sinalizada - Taxa de Aprovados/Inscritos ≤ 
75%.

Assim, para as 18 UC’s que constituem o 1º ano, 6 são consideradas UC Boas Práticas e 5 UC Sinalizadas, estando as restantes 7 Uc’s no intervalo 
entre > 75% e < 90%. 

São consideradas UC's Boas Práticas: Didática em Enfermagem; Enfermagem I - Fundamentos: Processo e Instrumentos; Ética I; História da 
Enfermagem; Microbiologia; Nutrição.

São consideradas UC's Sinalizadas: Anatomo-Fisiologia I; Anatomo-Fisiologia II; Direito da Saúde e da Enfermagem; Biofísica e Bioquímica; Psicologia 
do Desenvolvimento (estas duas últimas muito próximo dos 75%, ambas com 74,6%).

Em termos médios, este indicador apresenta este ano um decréscimo de 2,4% em comparação com 2013/14 (82,7 este ano; 85,1 em 2013/14) e um 
aumento de 2,7% quando comparado com 2012/13 (80% nesse ano).No global este indicador tem-se mantido acima dos 80% nos últimos três anos.

Na avaliação e percepção dos estudantes, este é um ano difícil e trabalhoso, de integração no curso, escola e IPS, de identificação de estratégias de 
adaptação às exigências do curso e de consciencialização do objeto de estudo que é enfermagem. A vantagem do Ensino Clínico, no final do 2º 



semestre, tem sido assinalada pela compreensão que traz ao estudante sobre a área de intervenção e a profissão.

Tabela 20 - Número de inscrições e taxas de sucesso escolar das UC que integram o 2º Ano do Plano de Estudos

Código da 

Unidade 

Curricular

Unidade 

Curricular
Área Científica

2014/2015 2013/2014 2012/2013

Inscrições Av/In Ap/In Ap/Av Inscrições Av/In Ap/In Ap/Av Inscrições Av/In Ap/In Ap/Av

LICENF019
Deontologia 

Profissional I
Enfermagem 52 98,1% 90,4% 92,2% 51 100,0% 80,4% 80,4% 48 89,6% 83,3% 93,0%

LICENF059

Enfermagem IV - 

Adulto e Idoso: 

processos de saúde-

doença

Enfermagem 54 98,1% 96,3% 98,1% 46 93,5% 80,4% 86,0% 46 95,7% 93,5% 97,7%

LICENF062

Ensino Clínico 

Enfermagem IV - 

Adulto e Idoso: 

processos de saúde-

doença

Enfermagem 59 100,0% 81,4% 81,4% 44 97,7% 84,1% 86,0% 57 93,0% 80,7% 86,8%

LICENF022 Epidemiologia Ciências Biomédicas 51 100,0% 94,1% 94,1% 53 90,6% 88,7% 97,9% 44 77,3% 70,5% 91,2%

LICENF024 Estatística
Investigação e 

Estatística
65 83,1% 63,1% 75,9% 57 73,7% 54,4% 73,8% 56 87,5% 76,8% 87,8%

LICENF023 Farmacologia Ciências Biomédicas 46 97,8% 87,0% 88,9% 47 100,0% 89,4% 89,4% 44 100,0% 93,2% 93,2%

LICENF025 Gestão de Stresse
Ciências Sociais e 

Humanas
22 100,0% 72,7% 72,7% 20 95,0% 95,0% 100,0% 20 100,0% 100,0% 100,0%

LICENF021 Investigação II Enfermagem 48 97,9% 91,7% 93,6% 47 91,5% 87,2% 95,3% 48 100,0% 89,6% 89,6%

LICENF072
Ostomias: um olhar 

sobre os cuidados
Enfermagem 25 100,0% 100,0% 100,0% 23 100,0% 91,3% 91,3% 27 92,6% 88,9% 96,0%

LICENF020 Patologia I Ciências Biomédicas 56 100,0% 80,4% 80,4% 60 91,7% 73,3% 80,0% 63 100,0% 73,0% 73,0%

LICENF060

Relação de Ajuda e 

Comunicação 

Terapêutica II

Enfermagem 64 85,9% 84,4% 98,2% 54 100,0% 68,5% 68,5% 56 100,0% 76,8% 76,8%

LICENF061

Supervisão de 

Aprendizagem dos 

Cuidados I

Enfermagem 61 91,8% 85,2% 92,9% 46 100,0% 60,9% 60,9% 49 89,8% 93,9% 104,5%

2º ano 603 95,2% 84,9% 89,2% 548 93,8% 77,6% 82,7% 558 93,7% 83,5% 89,1%

CT20 - Comentário à tabela 20

A análise da tabela 20 toma em consideração os dados do sucesso académico (Taxa de Aprovados/Inscritos), para os quais se considera, de acordo 
com os critérios da UNIQUA-IPS e do CP/ESS: UC Boas Práticas - Taxa de Aprovados/Inscritos ≥ 90%; UC Sinalizada - Taxa de Aprovados/Inscritos ≤ 
75%.

Assim, para as 12 UC’s que constituem o 2º ano, 5 são consideradas UC Boas Práticas e 2 UC Sinalizadas, estando as restantes 5 Uc’s no intervalo 
entre > 75% e < 90%.

São consideradas UC's Boas Práticas: Deontologia Profissional I; Enfermagem IV - Adulto e Idoso: processos de saúde-doença; Epidemiologia; 
Investigação II; Ostomias: um olhar sobre os cuidados.

São consideradas UC's Sinalizadas: Estatística; Gestão de Stresse.

Em termos médios, este indicador apresenta este ano um bom desempenho, com um aumento de 7,3% em comparação com 2013/14 (84,9 este 
ano; 77,6 em 2013/14) e um aumento de 1,4% quando comparado com 2012/13 (83,5% nesse ano).

Uma nota para a UC Ensino Clínico Enfermagem IV - Adulto e Idoso: processos de saúde-doença: Do contato que temos com os estudantes e com os 
Responsáveis da UC verificamos que esta, apesar de apresentar uma Taxa de Aprovados/Inscritos de 81,4%, suscita, dada a complexidade e 

dimensão (um semestre inteiro, 30 ECTS), níveis altos de stresse aos estudantes (que lhes dificultam a aprendizagem). Adicionalmente verificamos 

que em caso de insucesso os estudantes ficam impedidos de rentabilizarem um semestre inteiro e que para além disso, no caso dos estudantes 

bolseiros, lhes retira a possibilidade de continuarem a usufruir da bolsa.

Tabela 21 - Número de inscrições e taxas de sucesso escolar das UC que integram o 3º Ano do Plano de Estudos

Código da 

Unidade 

Curricular

Unidade 

Curricular
Área Científica

2014/2015 2013/2014 2012/2013

Inscrições Av/In Ap/In Ap/Av Inscrições Av/In Ap/In Ap/Av Inscrições Av/In Ap/In Ap/Av

LICENF040 Andragogia
Ciências Sociais e 

Humanas
37 94,6% 94,6% 100,0% 47 100,0% 100,0% 100,0% 42 100,0% 100,0% 100,0%

LICENF063

Enfermagem V - 

Processos de Saúde 

- Doença Mental

Enfermagem 33 100,0% 97,0% 97,0% 47 100,0% 100,0% 100,0% 41 100,0% 100,0% 100,0%

LICENF030

Enfermagem VI - 

Mulher e Saúde 

Reprodutiva

Enfermagem 32 96,9% 93,8% 96,8% 47 97,9% 97,9% 100,0% 41 100,0% 100,0% 100,0%

LICENF031

Enfermagem VII - 

Criança e 

Adolescente

Enfermagem 34 100,0% 97,1% 97,1% 46 100,0% 100,0% 100,0% 42 100,0% 100,0% 100,0%

LICENF041

Ensino Clínico de 

Enfermagem VI - 

Mulher e Saúde 

Reprodutiva.

Enfermagem 43 90,7% 90,7% 100,0% 42 97,6% 95,2% 97,6% 46 97,8% 97,8% 100,0%

LICENF042 Ensino Clínico de 

Enfermagem VII - 

Enfermagem 42 97,6% 97,6% 100,0% 42 97,6% 97,6% 100,0% 48 97,9% 97,9% 100,0%



Criança e 

Adolescente

LICENF068

Ensino Clínico 

Enfermagem V - 

Processos de Saúde 

- Doença Mental

Enfermagem 40 97,5% 97,5% 100,0% 40 100,0% 100,0% 100,0% 45 97,8% 97,8% 100,0%

LICENF033 Ética II Enfermagem 39 84,6% 84,6% 100,0% 52 98,1% 96,2% 98,0% 48 89,6% 89,6% 100,0%

LICENF065

Investigação III - 

Enfermagem 

Baseada na 

Evidência

Enfermagem 38 94,7% 94,7% 100,0% 44 97,7% 97,7% 100,0% 41 100,0% 100,0% 100,0%

LICENF032 Patologia II Ciências Biomédicas 38 92,1% 92,1% 100,0% 46 100,0% 100,0% 100,0% 43 100,0% 97,7% 97,7%

LICENF066 Saúde no Trabalho Enfermagem 13 100,0% 100,0% 100,0% 26 100,0% 100,0% 100,0% 22 95,5% 95,5% 100,0%

LICENF067

Sociologia da 

Infância e do 

Adolescer

Ciências Sociais e 

Humanas
21 100,0% 90,5% 90,5% 24 100,0% 100,0% 100,0% 21 100,0% 100,0% 100,0%

LICENF064

Supervisão da 

Aprendizagem dos 

Cuidados II

Enfermagem 38 100,0% 86,8% 86,8% 46 95,7% 95,7% 100,0% 41 100,0% 95,1% 95,1%

3º ano 448 95,5% 93,3% 97,7% 549 98,7% 98,4% 99,6% 521 98,3% 97,7% 99,4%

CT21 - Comentário à tabela 21

A análise da tabela 21 toma em consideração os dados do sucesso académico (Taxa de Aprovados/Inscritos), para os quais se considera, de acordo 
com os critérios da UNIQUA-IPS e do CP/ESS: UC Boas Práticas - Taxa de Aprovados/Inscritos ≥ 90%; UC Sinalizada - Taxa de Aprovados/Inscritos ≤ 
75%.

Assim, para as 13 UC’s que constituem o 3º ano, 11 são consideradas UC Boas Práticas e 2 UC estão no intervalo entre > 75% e < 90%. 

Não se verificam UC’s Sinalizadas.

São consideradas UC's Boas Práticas: Andragogia; Enfermagem V - Processos de Saúde - Doença Mental; Enfermagem VI - Mulher e Saúde 
Reprodutiva; Enfermagem VII - Criança e Adolescente; Ensino Clínico de Enfermagem VI - Mulher e Saúde Reprodutiva.; Ensino Clínico de 
Enfermagem VII - Criança e Adolescente; Ensino Clínico Enfermagem V - Processos de Saúde - Doença Mental; Investigação III - Enfermagem 
Baseada na Evidência; Patologia II; Saúde no Trabalho; Sociologia da Infância e do Adolescer.

Em termos médios, este indicador teve este ano 93,3%. Apesar de ser ter reduzido em comparação com os dois anos anteriores (98,4% em 2013-14 e 
97,7% em 2012-13) é um dado que se tem mantido acima dos 90%.

Neste ano não existem unidades curriculares-problema e não obstante a diversidade de áreas (saúde mental, saúde reprodutiva, saúde infantil e 
adolescente) tem-se realizado uma abordagem pedagógica integrada, articulada e com relação entre unidades teóricas e clínicas. O programa de 
extensao comunitária do 3º ano suporta o desenvolvimento de competências, apesar de requerer um elevado investimento dos professores e dos 
estudantes. O sucesso académico atesta a consolidação da equipa docente neste ano e a resposta muito positiva dos estudantes às metodologias e 
aos resultados de aprendizagem assim como a preparação dos anos anteriores.

Tabela 22 - Número de inscrições e taxas de sucesso escolar das UC que integram o 4º Ano do Plano de Estudos

Código da 

Unidade 

Curricular

Unidade 

Curricular
Área Científica

2014/2015 2013/2014 2012/2013

Inscrições Av/In Ap/In Ap/Av Inscrições Av/In Ap/In Ap/Av Inscrições Av/In Ap/In Ap/Av

LICENF045
Deontologia 

Profissional II
Enfermagem 44 97,7% 97,7% 100,0% 45 100,0% 100,0% 100,0% 44 93,2% 93,2% 100,0%

LICENF070

Enfermagem IX - 

Situações 

Complexas e de 

Alto Risco

Enfermagem 46 97,8% 97,8% 100,0% 42 100,0% 100,0% 100,0% 47 100,0% 100,0% 100,0%

LICENF069

Enfermagem VIII - 

Cuidados 

Continuados e 

Paliativos

Enfermagem 46 97,8% 97,8% 100,0% 43 100,0% 100,0% 100,0% 47 100,0% 97,9% 97,9%

LICENF075

Ensino Clínico de 

Enfermagem IX - 

Ciclo de Vida: 

Contextos 

Hospitalares de 

Doente Crítico

Enfermagem 51 100,0% 100,0% 100,0% 47 100,0% 100,0% 100,0% 47 97,9% 91,5% 93,5%

LICENF074

Ensino Clínico de 

Enfermagem VIII - 

Contextos de 

Cuidados Primários 

e Continuados

Enfermagem 47 100,0% 100,0% 100,0% 46 100,0% 100,0% 100,0% 46 97,8% 95,7% 97,8%

LICENF050 Estágio de Opção Enfermagem 38 100,0% 100,0% 100,0% 51 98,0% 98,0% 100,0% 48 100,0% 95,8% 95,8%

LICENF047
Gestão em Saúde e 

em Enfermagem
Enfermagem 44 97,7% 97,7% 100,0% 42 100,0% 100,0% 100,0% 44 100,0% 100,0% 100,0%

LICENF073

Introdução à 

Psicossociologia das 

Organizações

Ciências Sociais e 

Humanas
45 97,8% 97,8% 100,0% 43 100,0% 100,0% 100,0% 45 97,8% 95,6% 97,7%

LICENF071
Investigação IV - 

projecto
Enfermagem 44 97,7% 97,7% 100,0% 42 100,0% 100,0% 100,0% 43 100,0% 100,0% 100,0%

4º ano 405 98,5% 98,5% 100,0% 401 99,8% 99,8% 100,0% 411 98,5% 96,6% 98,0%

CT22 - Comentário à tabela 22

A análise da tabela 22 toma em consideração os dados do sucesso académico (Taxa de Aprovados/Inscritos), para os quais se considera, de acordo 
com os critérios da UNIQUA-IPS e do CP/ESS: UC Boas Práticas - Taxa de Aprovados/Inscritos ≥ 90%; UC Sinalizada - Taxa de Aprovados/Inscritos ≤ 
75%.



Assim, para as 9 UC’s que constituem o 4º ano, todas são consideradas UC Boas Práticas.

Em termos médios, este indicador teve este ano 98,5%, menos 1,3% que o ano passado e mais 1,9% que em 2012-13. Neste ano do curso este 
indicador tem-se sempre mantido acima dos 95%.

Quanto à evolução das inscrições neste ano letivo, manteve-se em linha com os anos anteriores (405 este ano).

A análise do número de inscrições e taxas de sucesso escolar das UC que integram o 4º Ano do plano de estudos aponta que não 
existem unidades curriculares-problema e não obstante a complexidade das áreas (cuidados continuados e paliativos, complexos e 
de alto risco) tem-se realizado uma abordagem pedagógica articulada e com relação entre unidades teóricas e clínicas. Refere-se 
alguma sobrecarga com unidades teóricas de poucos ECTS e elevado volume de trabalho. O Estágio de Opção, que alguns estudantes 
realizam em mobilidade, tem tido, em Portugal e no estrangeiro, um feedback muito positivo sobre a preparação dos estudantes. O 
sucesso académico de praticamente 100% atesta tanto a consolidação da equipa docente neste ano quanto a resposta muito positiva 
dos estudantes às metodologias e aos resultados de aprendizagem, quanto, ainda, a preparação proveniente dos anos anteriores.

Uma nota para a UC Estágio de Opção (4º ano/2º sem), que com 30 ECTS coloca dificuldades à internacionalização dos estudantes. 
Ou seja, na medida em que a avaliação da mobilidade internacional (outgoing) não pode ter creditação parcial, os nossos estudantes 
necessitam, no plano de estudos atual, de fazer mobilidade também para 30 ECTS, o que obriga a estadias fora durante períodos 
longos (um semestre inteiro), com dificuldades financeiras evidentes para as famílias. Sabemos que mais estudantes teriam feito 
mobilidade erasmus se tivessem também a possibilidade de escolher períodos mais curtos (ex: 12 semanas, em vez das atuais 18 do 
semestre).

Tabela 23 - Número de inscrições e taxas de sucesso escolar das UC que integram o Plano de Estudos (global)

2014/2015 2013/2014 2012/2013

Inscrições Av/In Ap/In Ap/Av Inscrições Av/In Ap/In Ap/Av Inscrições Av/In Ap/In Ap/Av

Global 2520 94,2% 87,7% 93,1% 2487 94,7% 88,7% 93,8% 2414 93,5% 87,4% 93,6%

CT23 - Comentário à tabela 23

Considerando que as Taxas Globais de Aprovados/Inscritos em todo o curso se têm mantido entre os 87 e os 88%, este indicador 
este ano esteve em linha com 87,7%.

Já o aumento do número de inscrições (mais 33 que o ano anterior) estará em relação especialmente com o seu aumento nos dois 
primeiros anos do curso, não apenas pelo aumento do número de estudantes (1º ano) mas também pelas retenções que, apesar de 
em menor percentagem este ano, como veremos na tabela seguinte, se verificaram mais na primeira metade do curso que na 
segunda.

b) Retenção e abandono do curso

Tabela 24 - Retenção e abandono do curso

Indicadores 2014/2015 % 2013/2014 % 2012/2013 %

Retenção no 1º Ano 2 3,8% 3 5,5% 5 10,4%

Anulações de matrícula no curso 8 4,1% 12 6,2% 7 3,7%

CT24 - Comentário à tabela 24

Os dados deste ano apresentam melhores resultados que o ano anterior, tanto nas retenções no 1º ano (menos 1,7%) quanto nos abandonos (menos 
2,1%). Ainda assim, as taxas de retenção e abandono deste ano, não sendo altas (3,8% e 4,1%, respetivamente) merecem a continuação dos esforços 
de toda a equipa docente no sentido da continuidade da sua redução progressiva.

No estudo realizado no IPS, Abandono escolar no 1º ciclo, relativo ao ano 2012-2013 - "Para os inquiridos do curso de Enfermagem, 
as dificuldades económicas (50%), a distância residência/escola (25%), o desinteresse face ao curso (25%) e a dificuldade de 
conciliação dos horários letivos e os da atividade profissional (25%), são as principais causas de abandono". O estudo incluíu 17 
estudantes de enfermagem (9 do 1º ano, 8 do 2º ano) que abandonaram os estudos nese ano letivo (2012-2013). No ano em 
relatório continuamos em crer que as dificuldades económicas das famílias continuam a ter um peso substancial nas anulações de 
matrícula no curso, assim como são também justificativo para outras variáveis em apreço tais como a evolução dos estudantes que 
complementam o curso com uma atividade profissional, ainda que sem o estatuto de Trabalhadores-Estudante.

c) Indicadores de eficácia global

Tabela 25 - Tabela de indicadores de eficácia global

Indicadores 2014/2015 2013/2014 2012/2013

Total de Graduados 40 46 41

Graduados em até N anos/Total de Graduados 82,5% - 33 73,9% - 34 73,2% - 30

Graduados em N + 1anos/Total de Graduados 15,0% - 6 21,7% - 10 22,0% - 9

Graduados em N + 2anos/Total de Graduados 0,0% - 0 2,2% - 1 0,0% - 0

Graduados em > N + 2anos/Total de Graduados 2,5% - 1 2,2% - 1 4,9% - 2

N.º médio de inscrições dos Graduados 4 4 4

Graduados/Estudantes matriculados 67,8% 88,5% 80,4%

Nota Média Final dos Diplomados 15,9 15,6 15,5

CT25 - Comentário à tabela 25

Não obstante o número total de graduados este ano ter reduzido para 40 (46 no ano passado), verifica-se que o valor atual está em linha com o de 
2012-13 (41). Esta redução do número total de graduados teve também impacto na redução da taxa Graduados/Estudantes matriculados, que este ano 
teve um decréscimo correspondente a menos 6 estudantes graduados que o ano passado.

Ainda assim, no seu conjunto os indicadores de eficácia global melhoraram este ano, na medida em que:



A taxa Graduados em até N anos/Total de Graduados aumentou para 82,5% (um acréscimo de 8,6%);

As taxas referentes aos Graduados em N+1 e N+2 melhoraram (significativamente, a primeira, com um decréscimo de 6,7%);

A taxa referente aos Graduados em > N + 2anos subiu muito ligeiramente apenas (0,3%);

O N.º médio de inscrições dos Graduados manteve-se estável nas 4 inscrições ao longo do curso;

A Nota Média Final dos Diplomados subiu 0,3 décimas na comparação com o ano anterior e 0,4 relativamente ao ano de 2012-13.

Parte D2 - Outros indicadores relevantes

Consideramos outros indicadores e caracterizadores do curso, nomeadamente:

1. Apoio à integração dos estudantes - foco no 1º ano; realizado o Plano de integração da Escola e do IPS, dirigido aos novos 
estudantes dos Cursos de Licenciatura, no início do 1º semestre. Estas atividades são realizadas na articulação entre os 
departamentos e o Conselho Pedagógico.
2. Utilização dos laboratórios para treino livre. Os estudantes podem reservar laboratório para treino de práticas, sem supervisão 
docente, como metodologia de treino e aprendizagem. Foi realizado um levantamento das solicitações de reserva dos laboratórios 
para treino dos estudantes, tendo sido monitorizados os principais procedimentos e nº de horas. De uma forma geral, podemos 
concluir que a requisição dos laboratórios para treinos por estudantes de 1º ano tem vindo a aumentar a cada novo ano (100h este 
ano).
As reservas dos laboratórios ocorreram essencialmente nos dias anteriores a avaliações práticas e os procedimentos solicitados 
foram diversos, subentendendo-se que os estudantes têm rentabilizado o recurso disponível no sentido de promover o seu sucesso 
escolar.
De uma forma geral, podemos concluir que a requisição dos laboratórios para treinos realizada por estudantes do 2º ano foi 
igualmente superior este ano, em comparação com os anos anteriores, correspondendo a 80 horas.
3. Recurso ao apoio do SAS - quer em termos de seminários de apoio ao estudo e gestão de stresse, quer o encaminhamento de 
estudantes do CLE para apoio psicológico.
4. Formação de todos os estudantes em Suporte Básico de Vida (SBV, no 2º ano) e em Suporte Avançado de Vida (SAV, 4º ano). 
Atividades de lecionação e treino com o grupo do Critical ESS.
5. Participação dos estudantes em projetos e atividades de extensão comunitária
6. Participação dos estudantes em atividades de investigação
7. Participação dos estudantes em atividades letivas conjuntas aos cursos de licenciatura da ESS (Ciclo de Debates).

Parte D3 - Perceções sobre o processo de Ensino/Aprendizagem

De acordo com o modelo estabelecido (Sistema de Gestão da Qualidade do Processo de Ensino - Aprendizagem - SGQPEA), a qualidade do ensino – 
aprendizagem é aferida em duas dimensões principais: a percepção da satisfação dos estudantes com o processo de ensino – aprendizagem, e os
resultados académicos obtidos.

1. Foram analisadas as taxas de sucesso por UC, em particular a Taxa Aprovados/Inscritos, de acordo com o sistema de gestão da qualidade educativa 
do IPS;

2. Foram analisados os resultados dos Inquéritos aos estudantes acerca da sua percepção sobre o Processo de Ensino - Aprendizagem que incluiu os 
resultados agregados por dimensão do Questionário e por Unidade Curricular (média e moda). O questionário pretende conhecer a opinião dos 
estudantes sobre aspectos relacionados com a sua aprendizagem e com aspectos de organização e funcionamento das Unidades Curriculares. Foi 
solicitado a cada estudante que indicasse o seu grau de acordo ou desacordo com as afirmações, utilizando a seguinte escala: (1) Totalmente 
insatisfeito; (2) Bastante Insatisfeito; (3) Insatisfeito; (4) Satisfeito; (5) Bastante satisfeito; (6) Totalmente satisfeito; (7) Sem opinião. As dimensões 
incluem: auto-avaliação do estudante, desenvolvimento de competências, funcionamento da unidade curricular, desempenho docente e recursos de 
apoio à aprendizagem.

No que se refere aos inquéritos pedagógicos do CLE 2014-15, verifica-se:

UC’s do 1º semestre - taxa de respostas de 50,22%

Dimensão Desenvolvimento de Competências – Uma UC Sinalizada: Socioantropologia da Saúde (1º ano)

Dimensão Funcionamento da UC – Sem UC Sinalizadas ou Boas Práticas (todas as UC no intervalo >3,5 <5,5)

Dimensão Desempenho Docente, identificam-se cinco docentes cujos estudantes percepcionam como tendo Boas Práticas, com desempenho avaliado 
em ≥ 5,5. Os restantes situam-se no intervalo entre >3,5 e <5,5.

UC’s do 2º semestre - taxa de respostas de 61,91%

Dimensão Desenvolvimento de Competências – Uma UC Boas Práticas: Estágio de Opção (4º ano). As restantes UC situam-se no intervalo entre >3,5 
e <5,5.

Dimensão Funcionamento da UC – Sem UC Sinalizadas ou Boas Práticas (todas as UC no intervalo >3,5 <5,5)

Dimensão Desempenho Docente - identificam-se sete docentes cujos estudantes percepcionam como tendo Boas Práticas, com desempenho avaliado 
em ≥ 5,5; um docente com o que se poderia considerar Prática Sinalizada, com desempenho avaliado em ≤ 3.5. As perceções dos estudantes sobre os 
restantes docentes situam-se todas no intervalo >3,5 <5,5.

PARTE E - MEDIDAS DE APOIO AO SUCESSO ESCOLAR

1. Processo de Integração - além do Plano da ESS, foi elaborado um Guia do Estudante do CLE, com informações e hiperligações para outros 
documentos;

2. Clarificação dos resultados esperados e das metodologias - Guias das Unidades Curriculares, documentos, links, colocados no Moodle, promovendo 
a autonomia do estudante e o seu pleno conhecimento sobre cada UC e o calendário/cronograma de atividades;

3. Inserção no Portal da ESS/IPS das Fichas das UC’s actualizadas para cada ano lectivo;

4. Promoção de metodologias ativas e diversificadas entre as UC e os anos, assentes no acordo prévio entre docentes, tendo em vista a racionalização 
dos instrumentos de avaliação, considerando os resultados esperados do semestre; constitui exemplo a uitilização de portefolio num EC e de Relatório 
noutro, ou de dossier temático ou recensão crítica ou trabalho de análise de fontes, diversificando intrumentos e processos no mesmo semestre ou ano; 
nesta esfera, vale de modo relevante a intervenção do gestor de ano e do coordenador de curso;



5. Divisão do curso em turmas para a lecionação, demonstração e retorno de práticas (estas com 4 grupos) de enfermagem; desdobramento da turma 
em dois para teórico-práticas;

6. Valorização dos momentos de avaliação como formativos, que conduziu, por exemplo, a instituir dois momentos de avaliação das práticas de 
enfermagem (avaliação contínua, 1º e 2º anos do CLE) dividindo a classificação total (ou seja, atribuindo de 0 a 10 valores em cada momento) pelos 
dois momentos, reforçando o esforço de aprendizagem dos estudantes;

7. Consolidação da figura de treino livre, em Laboratório (iniciada em 2011), sendo que os estudantes agendam e gerem a sua aprendizagem das 
práticas de enfermagem;

8. Orientação tutorial associada a competências disciplinares centrais para o desenvolvimento e no apoio a metodologias de avaliação;

9. Análise de incidentes e solicitação de reflexão escrita, ao estudante em contexto de ensino clínico, tendo em conta que a análise dos incidentes e 
dos insucessos em contexto de aprendizagem clínica proporcionam dados avaliativos do processo e requerem, em algumas situações, decisões 
alternativas para resolução de problemas;

10. Articulação estreita com os orientadores de Ensino Clínico / Estágio no sentido de proporcionar ao estudante um suporte repartido entre professor e 
orientador, na medida da sua etapa de desenvolvimento no CLE;

11. Escolha de locais de Ensino Clínico / Estágio tomando em consideração o local de residência dos estudantes e/ou a sua rede de recursos (no caso 
de estudantes que podem fazer Ensino Clínico / Estágio mais longe porque dispõe de alojamento em casa de familiares ou amigos);

12. Escolha de locais de Ensino Clínico / Estágio que se se possam ajustar às necessidades de proximidade ao emprego e/ou horários do emprego, 
para os trabalhadores-estudante;

13. Atenção personalizada às situações dos estudantes pela valorização “histórica” de uma cultura de promoção da disponibilidade e interesse 
relativamente à subjetividade e singularidade de cada estudante.

PARTE F - AÇÕES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS EXTRACURRICULARES

Participação dos estudantes em projetos e atividades de extensão comunitária, na organização de atividades com públicos diversos:

- Trabalho em parceria entre a Escola Superior de Saúde e o Instituto da Droga e Toxicodependência, coordenado por Lino Ramos, em que estudantes 
do CLE colaboraram no programa redução de riscos e danos, que teve lugar na semana académica. Este programa tem como objectivos diminuir a 
prevalência e a incidência quer do consumo de drogas quer das doenças e prejuízos relacionados com o mesmo.

- Participação, no âmbito do protocolo entre a ESS-IPS e a Rádio Jornal de Setúbal (FM-88,6) – na emissão “Encontro Marcado com…”. Orientados por 
um docente os estudantes participaram em emissões temáticas sobre  diversos aspetos da saúde (estudantes do 3º ano).

- Orientados por um docente, participação como formadores, no âmbito do Programa de Extensão Comunitária do 6º semestre do Curso de 
Licenciatura em Enfermagem do Departamento de Enfermagem da ESS-IPS em sessões de Educação para a Saúde sobre: Competências pessoais 
enquanto fatores protetores de saúde; Competências Parentais do casal ao longo do Ciclo de Vida; Segurança infantil; Violência sobre a 
Criança/Adolescente; Comportamentos Aditivos; Violência sobre a Mulher; Vigilância de Saúde da Mulher.

– Núcleo de Formação em Emergência do Departamento de Enfermagem. Critical ESS. Os estudantes participaram em formações internas: SBV 
Pediátrico (estudantes do 3º ano); SBV Adulto + Desfibrilhação Automática Externa (estudantes do 2º ano) e Suporte Avançado de Vida (estudantes do 
4º ano do CLE).

- Participação dos estudantes do 1º ano na atividade "Ouvindo os idosos" , em parceria com a Rede EnvelheSeres. Este projeto envolve a participarção 
de estudantes e docentes dos cursos de licenciatura em Enfermagem, Fisioterapia e Terapia da Fala da ESS/IPS. Pessoas idosas pertencentes a 
diversas instituições da Rede EnvelheSeres e alguns dos seus cuidadores formais passam um dia na escola, tendo como finalidade promover nos 
estudantes a compreensão das caraterísticas e das necessidades específicas das pessoas à medida que envelhecem bem como desenvolver/ otimizar 
competências comunicacionais.

- Participação dos estudantes finalistas no Ciclo de Debates, iniciativa da ESS que promove o relacionamento e aprendizagem interprofissional entre os 
estudantes das três licenciaturas da ESS.

- Comemorações do Dia Internacional do Enfermeiro (12 de Maio), organizadas por uma comissão de estudantes do 4º ano e o professor que é gestor 
do ano. Habitualmente, segue-se o lema definido pelo Conselho Internacional dos Enfermeiros (ICN – International Council of Nurses) e desenvolvem-
se atividades com a comunidade além de conferências na ESS.

PARTE G - INSERÇÃO NA VIDA ATIVA E EMPREGABILIDADE

Os dados disponíveis referem-se ao estudo "A transição para a vida ativa a inserção profissional dos licenciados e mestres do IPS, no ano letivo 
2012/2013", desenvolvido pelo Observatório de Inserção na Vida Ativa do IPS (OIVA/IPS) que tem como principal objetivo analisar o percurso 
profissional dos seus diplomados.

Neste estudo, um ano após concluirem o curso, dos licenciados em enfermagem da ESS:

100% estavam empregados, sendo que destes, 65% tiveram um tempo de espera para a obtenção de emprego entre 1 e 6 meses.

90% trabalhavam por conta de outrém e 10% por conta própria.



15% tinham obtido contrato a prazo; 20% contrato de prestação de serviços e 50% tinham obtido contrato sem termo.

95% tinham atividade diretamente relacionada com a área da licenciatura.

85% consideraram que a adequação do curso ao mercado de trabalho era Boa/Muito Boa.

PARTE FINAL - CONCLUSÕES E PROPOSTAS DE MELHORIA

A. - Análise global dos resultados

No que se refere à procura, apesar de em termos absolutos a procura do CLE no CNA ter vindo a decrescer nestes últimos anos, este ano lectivo o 
decréscimo do número de candidatos provenientes do CNA desacelerou quando comparado com os dois anos anteriores. A diminuição que se verificou 
estes anos não deve, contudo, ser analisada isoladamente, na medida em, que no ensino superior nacional a procura tem diminuído em todos os 
cursos, tanto por razões demográficas como por razões socio-económicas.

O número absoluto de matriculados CNA manteve-se mantido estável, tendo aumentado para 100% a relação Matriculados CNA / Vagas CNA.

Os Outros Concursos de Acesso (OCA) têm vindo a desempenhar um papel importante na constituição das turmas do CLE. Este ano, apesar da 
diminuição de vagas no CNA, o CLE aumentou a sua procura nos OCA, verificando-se uma maior diversidade nos públicos e nos regimes de acesso. 
Pela primeira vez foi admitido um Estudante Internacional, os +23 anos passaram para o dobro e cresceu bastante o acesso via MTR, o que nos 
parece ser um bom indicador da atractividade do CLE/ESS/IPS.

Os dados deste ano apresentam melhores resultados que o ano anterior, tanto nas retenções no 1º ano quanto nos abandonos. Ainda assim, as taxas 
de retenção e abandono deste ano, não sendo altas merecem a continuação dos esforços de toda a equipa docente no sentido da continuidade da sua 
redução progressiva. No ano em relatório continuamos em crer que as dificuldades económicas das famílias continuam a ter um peso 
substancial nas anulações de matrícula no curso, assim como são também justificativo para outras variáveis em apreço tais como a 
evolução dos estudantes que complementam o curso com uma atividade profissional, ainda que sem o estatuto de Trabalhadores-
Estudante.

A internacionalização é uma das prioridades do CLE e são, na generalidade, crescentes os dados relativos à mobilidade dos 
estudantes do e para o CLE/ESS/IPS, que mantendo os parceiros mais antigos da mobilidade, tem vindo a acrescer novos parceiros. 
Em tempos de crise económica constituíram-se como uma alternativa mais sustentável para os estudantes os IP’s e os IC 
(International Courses). Aumentou também a mobilidade de docentes (in e out).

Da eficácia global, não obstante o número total de graduados este ano se ter reduzido este ano, verifica-se que o valor atual está em linha com o de 
2012-13.  Aumentou o a taxa de estudantes que conclui o curso nos quatro anos do plano de estudos (que são a grande maioria) e a 
nota média final dos diplomados continuou a subir.

Quanto à inserção na vida ativa e empregabilidade, de acordo com os dados de 2012/2013, o Curso continua a oferecer uma boa 
empregabilidade com a  larga maioria dos diplomados a conseguirem emprego em Portugal ou, cada vez mais, no estrangeiro 
(mormente no Reino Unido e na Europa central). É muito positivo o feedback dos contextos e dos empregadores quanto ao seu nível 
de preparação.

B. - Propostas de melhoria a implementar

Tendo em conta os indicadores presentes neste relatório, assim como a evolução demográfica e a evolução da procura do ensino superior politécnico 
nos últimos anos em Portugal, identificam-se os seguintes aspetos a melhorar:

Divulgação
- a divulgação deste ciclo de formação, junto do seu publico alvo privilegiado - os estudantes do ensino secundário da região de lisboa e vale do Tejo;
- a divulgação deste ciclo de formação nos media nacionais, regionais e locais;
- melhor divulgação do curso junto de parceiros internacionais de lingua oficial portuguesa (com ensino secundário equivalente ao português) de forma 
a promover o estudante internacional

Abandono Escolar
- intensificar a monitorização e o acompanhamento.

Internacionalização
- fomentar a oferta de internacionalização de curta duração para colmatar as dificuldades financeiras experienciadas pelos nossos estudantes.

Sucesso Académico
- acompanhar as UC Sinalizadas (em especial no 1º e 2º anos do curso) e apoiar e disseminar as práticas das UC Boas Práticas.
 - promover e sistematizar, no planeamento e rentabilização do último ano do curso, o apoio que é dados aos estudantes do 4º ano com UC em atraso, 
no sentido do reforço da conclusão do curso em 4 anos.

Plano de Estudos, Conteúdos Programáticos e Metodologias
- continuar a recolher elementos que indiciem a actualização/alteração do plano de estudos. Propor divisão de UC's de grandes dimensões (30 ECTS) 
em UC's mais pequenas, garantindo que estas, no seu conjunto, cumprem os resultados de aprendizagem daquelas. Ex: 2º ano/2º sem - Ensino Clínico 
de Enfermagem IV - Adulto e Idoso: processos de saúde-doença; 4º ano/2º sem Estágio de Opção.

Melhoria Contínua
- promover, de forma ainda mais ativa, o funcionamento do sistema de melhoria continua da ESS, nomeadamente no processo de recolha de 
informação junto dos estudantes e divulgação atempada dos resultados aos Coordenadores de Curso.


