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|UM MESTRADO EM ASSOCIAÇÃO|
Escolas Superiores de Saúde dos Institutos Politécnicos de Beja, Castelo Branco, Portalegre, Setúbal e Escola Superior de Enfermagem de S. João de Deus da Universidade de
Évora.

|OBJETIVOS GERAIS|
1. DESENVOLVER conhecimentos e competências para a intervenção especializada
num domínio de enfermagem, evidenciados em níveis elevados de julgamento clínico
e tomada de decisão, tendo em conta as respostas humanas aos processos de vida e

aos problemas de saúde;
2. PROMOVER a melhoria da qualidade dos cuidados de saúde, com recurso à investigação, a uma prática baseada na evidência e aos referenciais éticos e deontológicos;
3. CAPACITAR para a governação clínica, a liderança de equipas e de projetos bem como para a supervisão e gestão dos cuidados, nos diferentes contextos da prática clínica;
4. CONTRIBUIR para o desenvolvimento da disciplina e da formação especializada.

|DESCRIÇÃO|
Esta oferta formativa, com as suas características de mestrado profissionalizante, entrecruza-se com a investigação e a extensão comunitária. Ao propor formar mestres em
áreas especializadas de enfermagem, visamos qualificar profissionais para uma presta-

SETE ÁREAS DE ESPECIALIZAÇÃO:


Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica*



Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública*



Enfermagem Médico-Cirúrgica—A pessoa em situação crítica*



Enfermagem Médico-Cirúrgica—A pessoa em situação crónica e paliativa



Enfermagem de Saúde mental e psiquiátrica*



Enfermagem de Reabilitação*



Enfermagem de Saúde familiar

*Especialização com parecer favorável da Ordem dos Enfermeiros

CALENDÁRIO|
Data de início das aulas: 21 de setembro de 2017

ção de cuidados diferenciada e de qualidade acrescida às populações. Privilegiando a
formação e qualificação de alto nível, os objetivos definidos para este mestrado incluem-se no âmbito do projeto educativo, científico e cultural das Instituições de Ensino
Superior envolvidas, associando as dimensões da extensão comunitária bem como a
cooperação e intercâmbio cultural, científico e tecnológico, com entidades regionais,
nacionais e internacionais, numa perspetiva de valorização recíproca que fomente o
desenvolvimento do saber e potencie a capacidade de intervenção na sociedade.

Unidades Curriculares do 1º semestre: 5ªs e 6ªs feiras em Setúbal (exceto ramo de Reabilitação, que decorre em Évora após o tronco comum).
Unidades curriculares teóricas do 2º semestre: período semanal e local a definir de
acordo com o número e as opções dos estudantes inscritos.
Os estágios do 2º e 3º semestre serão orientados pelos docentes das escolas associadas,
de acordo com a proximidade aos locais de estágio selecionados.

