
ACEF/1516/25242 — Guião para a auto-avaliação

Caracterização do ciclo de estudos.

A1. Instituição de ensino superior / Entidade instituidora:

Instituto Politécnico De Setúbal

A1.a. Outras Instituições de ensino superior / Entidades instituidoras:

A2. Unidade(s) orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.):

Escola Superior De Saúde De Setúbal

A3. Ciclo de estudos:

Enfermagem

A3. Study programme:

Nursing

A4. Grau:

Licenciado

A5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (nº e data):

Despacho nº 979/2010, Diário da República, 2.ª série, N.º 9, 14 de Janeiro de 2010 (pags 1953-1955)

A6. Área científica predominante do ciclo de estudos:

Enfermagem 

A6. Main scientific area of the study programme:

Nursing

A7.1. Classificação da área principal do ciclo de estudos (3 dígitos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 

16 de Março (CNAEF): 

723

A7.2. Classificação da área secundária do ciclo de estudos (3 dígitos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005, 

de 16 de Março (CNAEF), se aplicável: 

NA

A7.3. Classificação de outra área secundária do ciclo de estudos (3 dígitos), de acordo com a Portaria n.º 

256/2005, de 16 de Março (CNAEF), se aplicável: 

NA

A8. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau:

240

A9. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 DL-74/2006, de 26 de Março):

8 semestres 

A9. Duration of the study programme (art.º 3 DL-74/2006, March 26th):

8 semesters

A10. Número de vagas proposto:

44
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A11. Condições específicas de ingresso:

Provas de Ingresso 
(Um dos seguintes conjuntos: 02 Biologia e Geologia ou 02 Biologia e Geologia / 07 Física e Química ou 02 
Biologia e Geologia / 18 Português), com classificações mínimas (nota de candidatura: 100 pontos; provas 
de ingresso: 95 pontos).
Pré-requisitos na seleção (Grupo A - Comunicação interpessoal). 
Fórmula de cálculo considera 60% média do secundário e 40% provas de ingresso.
Definida preferência regional, 50% vagas, na área de influência de Beja, Évora, Portalegre, Setúbal.

A11. Specific entry requirements:

Entrance Examinations (One of the following sets: 02 Biology and Geology or 02 Biology and Geology / 07 
Physics and Chemistry or 02 Biology and Geology / 18 Portuguese), with minimum ratings (application 
mark: 100 points; entrance exams: 95 points ). 
Prerequisites in selecting (Group A - Interpersonal communication). 
Formula calculation assumes 60% average and 40% of secondary entrance exams.
Set regional preference, 50% vacancies in the district areas of Beja, Évora, Portalegre, Setubal.

A12. Ramos, opções, perfis...

Pergunta A12

A12. Percursos alternativos como ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras formas de organização de 

percursos alternativos em que o ciclo de estudos se estrutura (se aplicável):

Não

A12.1. Ramos, variantes, áreas de especialização do mestrado ou especialidades do 

doutoramento (se aplicável)

A12.1. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras formas de organização de percursos alternativos em 

que o ciclo de estudos se estrutura (se aplicável) / Branches, options, profiles, major/minor, or other forms 

of organisation of alternative paths compatible with the structure of the study programme (if applicable)

Opções/Ramos/... (se aplicável): Options/Branches/... (if applicable):

Não aplicável Not applicable

A13. Estrutura curricular

Mapa I - 

A13.1. Ciclo de Estudos:

Enfermagem

A13.1. Study programme:

Nursing

A13.2. Grau:

Licenciado

A13.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):

<sem resposta>

A13.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):

<no answer>
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A13.4. Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau / Scientific areas and 

credits that must be obtained before a degree is awarded

Área Científica / Scientific 

Area

Sigla / 

Acronym

ECTS Obrigatórios / Mandatory 

ECTS

ECTS Mínimos Optativos / Minimum 

Optional ECTS*

Enfermagem ENF 199 1

Ciências Sociais e Humanas CSH 11 1

Ciências Biomédicas CB 28 0

(3 Items) 238 2

A14. Plano de estudos

Mapa II - - 1º ano/ 1º semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:

Enfermagem

A14.1. Study programme:

Nursing

A14.2. Grau:

Licenciado

A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):

<sem resposta>

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):

<no answer>

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:

1º ano/ 1º semestre

A14.4. Curricular year/semester/trimester:

1st year/1st semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / 

Curricular Units

Área Científica / 

Scientific Area 

(1)

Duração / 

Duration (2)

Horas Trabalho / 

Working Hours 

(3)

Horas Contacto / 

Contact Hours 

(4)

ECTS
Observações / 

Observations (5)

Enfermagem I - 
Fundamentos: Processos e 
Instrumentos

ENF S 243
T-30; S-25;TP-
25;PL-80;OT-30

9 -

Investigação I: Epistemologia 
de Enfermagem

ENF S 54 T-20; S-10 2 -

História da Enfermagem ENF S 54 T-25; S-10 2 -

Sistema de Saúde CSH S 54 T-30; S-5 2 -

Anatomo-Fisiologia I CB S 81 T-40; TP-15 3 -

Biofísica e Bioquímica CB S 81
T-35; TP-10; PL-
10

3 -

Ética I ENF S 54 T-25; S-10 2 -

Didática em Enfermagem ENF S 54
T-10;S-10; TP-10; 
OT-10

2 -

Psicologia do 
Desenvolvimento

CSH S 54 T-30; TP-15 2 -

Socioantropologia da Saúde CSH S 54 T-20; S-10; TP-10 2 -

(10 Items)

Page 3 of 275ACEF/1516/25242 — Guião para a auto-avaliação

28/12/2015http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=7eb76255-1ced-8395-9c86-...



Mapa II - - - 1º ano/ 2º semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:

Enfermagem

A14.1. Study programme:

Nursing

A14.2. Grau:

Licenciado

A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):

-

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):

-

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:

1º ano/ 2º semestre

A14.4. Curricular year/semester/trimester:

1st year/ 2nd semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / 

Curricular Units

Área Científica / 

Scientific Area 

(1)

Duração / 

Duration (2)

Horas 

Trabalho / 

Working Hours 

(3)

Horas 

Contacto / 

Contact Hours 

(4)

ECTS
Observações / 

Observations (5)

Enfermagem II - Adulto e 
Idoso: estilos de vida e 
conforto

ENF S 135
T-25; S-10; TP-
10; PL-50; OT-20

5 -

Enfermagem III - Saúde 
Pública e Educação para a 
Saúde

ENF S 81
T-25; S-10; PL-
15; OT-10

3 -

Ensino Clínico de Enfermagem 
- Instrumentos básicos e 
comunicação

ENF S 297 . 11 -

Anatomo-fisiologia II CB S 81 T-40; TP-15 3 -

Direito da Saúde e da 
Enfermagem

ENF S 54 T-20; S-10; TP-5 2 -

Microbiologia CB S 81 T-45; S-5; PL-15 3 -

Relação de Ajuda e 
Comunicação em Enfermagem 
I

ENF S 54
T-10; S-10; OT-
10

2 -

Nutrição CB S 54 T-40 2 -

(8 Items)

Mapa II - - - 2º ano/ 3º semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:

Enfermagem

A14.1. Study programme:

Nursing

A14.2. Grau:

Licenciado
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A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):

-

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):

-

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:

2º ano/ 3º semestre

A14.4. Curricular year/semester/trimester:

2nd year/ 3rd semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / 

Curricular Units

Área Científica / 

Scientific Area 

(1)

Duração / 

Duration (2)

Horas Trabalho / 

Working Hours 

(3)

Horas Contacto / 

Contact Hours 

(4)

ECTS
Observações / 

Observations (5)

Relação de Ajuda e 
Comunicação Terapêutica 
II

ENF A 54 T-10; S-10; OT-10 2 -

Supervisão de 
Aprendizagem dos 
Cuidados I

ENF A 54 T-10; S-10; OT-10 2 -

Enfermagem IV - Adulto e 
Idoso: Processos de 
saúde-doença

ENF S 270
T-90; S-20; TP-
20; PL-55; OT-15

10 -

Deontologia Profissional I ENF S 54 T-20; S-10; TP-5 2 -

Patologia I CB S 135 T-80; TP-20 5 -

Investigação II ENF S 54 T-30; S-10; PL-10 2 -

Epidemiologia CB S 54 T-25; TP-10 2 -

Farmacologia CB S 54 T-35; TP-10 2 -

Estatística CSH S 54 T-25; PL-15 2 -

Gestão de Stresse CSH S 27 T-15; PL-5 1 Opcional

Ostomias: Um olhar sobre 
os cuidados

ENF S 27 T-15; PL-5 1 Opcional

(11 Items)

Mapa II - - - 2º ano / 4º semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:

Enfermagem

A14.1. Study programme:

Nursing

A14.2. Grau:

Licenciado

A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):

-

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):

-

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:

2º ano / 4º semestre
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A14.4. Curricular year/semester/trimester:

2nd year/ 4th semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / 

Curricular Units

Área Científica / 

Scientific Area 

(1)

Duração / 

Duration (2)

Horas 

Trabalho / 

Working Hours 

(3)

Horas 

Contacto / 

Contact Hours 

(4)

ECTS
Observações / 

Observations (5)

Ensino Clínico de 
Enfermagem IV - Adulto e 
Idoso: processos de saúde-
doença

ENF S 810 . 30 -

(1 Item)

Mapa II - - - 3º ano / 5º semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:

Enfermagem

A14.1. Study programme:

Nursing

A14.2. Grau:

Licenciado

A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):

-

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):

-

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:

3º ano / 5º semestre

A14.4. Curricular year/semester/trimester:

3rd year/ 5th semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / 

Curricular Units

Área Científica / 

Scientific Area 

(1)

Duração / 

Duration (2)

Horas Trabalho / 

Working Hours 

(3)

Horas Contacto / 

Contact Hours 

(4)

ECTS
Observações / 

Observations (5)

Supervisão da 
Aprendizagem dos 
Cuidados II

ENF A 81 T-10; S-10; OT-20 3 -

Investigação III - 
Enfermagem baseada na 
evidência

ENF A 54 T-25; PL-10 2 -

Enfermagem V - 
Processos de saúde-
doença mental

ENF S 135
T-55; S-20; TP-20; 
OT-5

5 -

Enfermagem VI - Mulher 
e Saúde Reprodutiva

ENF S 135
T-50; S-20; TP-10; 
PL-15; OT-5

5 -

Enfermagem VII - 
Criança e Adolescente

ENF S 135
T-50; S-20; TP-10; 
PL-15; OT-5

5 -

Patologia II CB S 135 T-90; TP-15 5 -

Ética II ENF S 54 T-30; S-5; OT-5 2 -

Page 6 of 275ACEF/1516/25242 — Guião para a auto-avaliação

28/12/2015http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=7eb76255-1ced-8395-9c86-...



Andragogia CSH S 54 T-25; TP-10 2 -

Saúde no trabalho ENF S 27 T-12; TP-5 1 Opcional

Sociologia da infância e 
do adolescer

CSH S 27 T-12; TP-5 1 Opcional

(10 Items)

Mapa II - - - 3º ano/ 6º semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:

Enfermagem

A14.1. Study programme:

Nursing

A14.2. Grau:

Licenciado

A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):

-

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):

-

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:

3º ano/ 6º semestre

A14.4. Curricular year/semester/trimester:

3rd year/ 6th semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / 

Curricular Units

Área Científica / 

Scientific Area 

(1)

Duração / 

Duration (2)

Horas Trabalho / 

Working Hours 

(3)

Horas 

Contacto / 

Contact Hours 

(4)

ECTS
Observações / 

Observations (5)

Ensino Clínico de 
Enfermagem V - Processos 
de saúde-doença mental

ENF S 270 . 10 -

Ensino Clínico de 
Enfermagem VI - Mulher e 
Saúde Reprodutiva

ENF S 270 . 10 -

Ensino Clínico de 
Enfermagem VII - Criança e 
Adolescente

ENF S 270 . 10 -

(3 Items)

Mapa II - - - 4º ano / 7º semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:

Enfermagem

A14.1. Study programme:

Nursing

A14.2. Grau:

Licenciado
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A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):

-

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):

-

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:

4º ano / 7º semestre

A14.4. Curricular year/semester/trimester:

4rd year/ 7th semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / 

Curricular Units

Área Científica / 

Scientific Area 

(1)

Duração / 

Duration (2)

Horas 

Trabalho / 

Working Hours 

(3)

Horas 

Contacto / 

Contact Hours 

(4)

ECTS
Observações / 

Observations (5)

Investigação IV - Projecto ENF A 54 T-20; S-10; TP-5 2 -

Enfermagem VIII - Cuidados 
continuados e paliativos

ENF S 54
T-20; TP-10; 
OT-10

2 -

Enfermagem IX - Situações 
complexas e de alto risco

ENF S 54
T-20; TP-10; 
OT-10

2 -

Deontologia Profissional II ENF S 27 T-20; S-5 1 -

Gestão em saúde e em 
enfermagem

ENF S 54 T-25; S-5; TP-10 2 -

Introdução à Psicossociologia 
das organizações

CSH S 27 T-20; S-5 1 -

Ensino Clínico de Enfermagem 
VIII - Contextos de cuidados 
primários e continuados

ENF S 270 . 10 -

Ensino Clínico de Enfermagem 
IX - Ciclo de vida: contextos 
hospitalares de doente crítico

ENF S 270 . 10 -

(8 Items)

Mapa II - - - 4º ano / 8º semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:

Enfermagem

A14.1. Study programme:

Nursing

A14.2. Grau:

Licenciado

A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):

-

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):

-

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:

4º ano / 8º semestre

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
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4rd year / 8th semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades 

Curriculares / 

Curricular Units

Área 

Científica / 

Scientific Area 

(1)

Duração / 

Duration (2)

Horas 

Trabalho / 

Working Hours 

(3)

Horas 

Contacto / 

Contact Hours 

(4)

ECTS
Observações / Observations 

(5)

Estágio de Opção ENF S 810 . 30

Inclui Seminário de Introdução à 
Vida Profissional (30h) e 
Seminário de Consolidação 
Holística (30h)

(1 Item)

Perguntas A15 a A16

A15. Regime de funcionamento:

Diurno

A15.1. Se outro, especifique:

-

A15.1. If other, specify:

-

A16. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação do ciclo de estudos (a(s) respetiva(s) Ficha(s) Curricular

(es) deve(m) ser apresentada(s) no Mapa VIII)

Coord Joaquim Lopes. Gestores ano Ana Ramos 1º), Paula Leal 2º), Lino Ramos 3º) Cândida Ferrito 4º)

A17. Estágios e Períodos de Formação em Serviço

A17.1. Indicação dos locais de estágio e/ou formação em serviço

Mapa III - Protocolos de Cooperação

Mapa III - ARSLVT - Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:

ARSLVT - Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):

A17.1.2._ARS_LVT.pdf

Mapa III - ACES Setubal III Arco Ribeirinho

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:

ACES Setubal III Arco Ribeirinho

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):

A17.1.2._ACES_Setubal_III_Arco_Ribeirinho.pdf

Mapa III - ACES_Setubal I Almada

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:

ACES_Setubal I Almada
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A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):

A17.1.2._ACES_Setubal I Almada.pdf

Mapa III - Agrupamento de Centros de Saude da_Arrabida

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:

Agrupamento de Centros de Saude da_Arrabida

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):

A17.1.2._Agrupamento_Centros__Saude_da_Arrabida.pdf

Mapa III - ARS Alentejo

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:

ARS Alentejo

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):

A17.1.2._ARS_Alentejo.pdf

Mapa III - CHS - Centro Hospitalar de Setubal, EPE

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:

CHS - Centro Hospitalar de Setubal, EPE

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):

A17.1.2._CHS_Centro_Hospitalar_Setubal__EPE.pdf

Mapa III - CHLN - Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:

CHLN - Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):

A17.1.2._Centro_Hospitalar_Lisboa_Norte_EPE.pdf

Mapa III - CHLC - Centro Hospitalar Lisboa Central, EPE

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:

CHLC - Centro Hospitalar Lisboa Central, EPE

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):

A17.1.2._CHLC.pdf

Mapa III - CHLN - Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:

CHLN - Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):

A17.1.2._Centro_Hospitalar_Lisboa_Norte_EPE.pdf

Mapa III - Hospital Professor Doutor Fernando da Fonseca, EPE

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:

Hospital Professor Doutor Fernando da Fonseca, EPE

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):

A17.1.2._Hospital_Professor_Doutor_Fernando_da_Fonseca.pdf

Mapa III - LAHGO - Liga de Amigos do Hospital Garcia de Orta

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
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LAHGO - Liga de Amigos do Hospital Garcia de Orta

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):

A17.1.2._Liga_Amigos_HGO.pdf

Mapa III - ROLLAR - Alojamento para Idosos

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:

ROLLAR - Alojamento para Idosos

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):

A17.1.2._ROLLAR_Alojamento_para_Idosos.pdf

Mapa III - Centro Social Paroquial Padre Ricardo Gameiro

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:

Centro Social Paroquial Padre Ricardo Gameiro

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):

A17.1.2._Centro_Social_Paroquial_Padre_Ricardo_Gameiro.pdf

Mapa III - Santa Casa da Misericordia de Setubal

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:

Santa Casa da Misericordia de Setubal

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):

A17.1.2._Santa_Casa_da_Misericordia_Setubal.pdf

Mapa III - Santa Casa da Misericordia de Lisboa

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:

Santa Casa da Misericordia de Lisboa

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):

A17.1.2._Santa_Casa_da_Misericordia_de_Lisboa.pdf

Mapa III - LATI - Liga dos Amigos da Terceira Idade

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:

LATI - Liga dos Amigos da Terceira Idade

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):

A17.1.2._LATI_Liga_dos_Amigos_da_Terceira_Idade.pdf

Mapa III - IIHSCJ- Instituto Irmas Hospitaleiras Sagrado Coracao Jesus

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:

IIHSCJ- Instituto Irmas Hospitaleiras Sagrado Coracao Jesus

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):

A17.1.2._IIHSCJ_Instituto_Irmas_Hospitaleiras_Sagrado_Coracao_Jesus.pdf

Mapa III - Santa Casa da Misericórdia do Barreiro

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:

Santa Casa da Misericórdia do Barreiro

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):

A17.1.2._SCM_Barreiro.pdf
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Mapa III - Casa dos Professores de Setubal

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:

Casa dos Professores de Setubal

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):

A17.1.2._Casa_dos_Professores_de_Setubal.pdf

Mapa III - Centro Social de Palmela

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:

Centro Social de Palmela

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):

A17.1.2._Centro_Social_Palmela.pdf

Mapa III - Centro Social Paroquial de Sao Sebastiao de Setubal

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:

Centro Social Paroquial de Sao Sebastiao de Setubal

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):

A17.1.2._Centro_Social_Paroquial_de_Sao_Sebastiao_de_Setubal.pdf

Mapa III - Caritas Diocesana de Setubal

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:

Caritas Diocesana de Setubal

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):

A17.1.2._Caritas_Diocesana_de_Setubal.pdf

Mapa III - Associação Médicos do Mundo

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:

Associação Médicos do Mundo

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):

A17.1.2._Associacao_Medicos_do_Mundo.pdf

Mapa III - Agrupamento de Escolas Poeta Joaquim Serra

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:

Agrupamento de Escolas Poeta Joaquim Serra

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):

A17.1.2._Agrupamento_de_Escolas_Poeta_Joaquim_Serra.pdf

Mapa III - Escola Secundaria D. Joao II

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:

Escola Secundaria D. Joao II

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):

A17.1.2._Escola_Secundaria_D._Joao II.pdf

Mapa III - Escola Secundaria D. Manuel Martins

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:

Escola Secundaria D. Manuel Martins
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A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):

A17.1.2._Escola_Secundaria_Dom_Manuel_Martins.pdf

Mapa III - Junta de Freguesia de Sao Sebastiao

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:

Junta de Freguesia de Sao Sebastiao

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):

A17.1.2._Junta_de_Freguesia_de_Sao_Sebastiao.pdf

Mapa III - Radio Jornal de Setubal

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:

Radio Jornal de Setubal

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):

A17.1.2._Radio_Jornal_de_Setubal.pdf

Mapa III - CMS - Camara Municipal de Setubal

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:

CMS - Camara Municipal de Setubal

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):

A17.1.2._CMS_Camara_Municipal_de_Setubal.pdf

Mapa III - Instituto da Seguranca Social

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:

Instituto da Seguranca Social

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):

A17.1.2._Instituto_Seguranca_Social-geral.pdf

Mapa III - SEIES - Sociedade de Estudos e Intervenção Social

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:

SEIES - Sociedade de Estudos e Intervenção Social

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):

A17.1.2._SEIES__Soc._Estudos_e_Intervencao_Social.pdf

Mapa III - IHMT - Instituto de Higiene e Medicina Tropical

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:

IHMT - Instituto de Higiene e Medicina Tropical

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):

A17.1.2._IHMT_Instituto_de_Higiene_e_Medicina_Tropical.pdf

Mapa III - ENSP - Escola Nacional de Saude Publica

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:

ENSP - Escola Nacional de Saude Publica

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):

A17.1.2._ENSP_Escola_Nacional_de_Saude_Publica.pdf

Mapa IV. Mapas de distribuição de estudantes
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A17.2. Mapa IV. Plano de distribuição dos estudantes pelos locais de estágio.(PDF, máx. 100kB)

Documento com o planeamento da distribuição dos estudantes pelos locais de formação em serviço 

demonstrando a adequação dos recursos disponíveis. 

A17.2._Mapa IV -Distribuiçao estudantes locais EC.pdf

A17.3. Recursos próprios da Instituição para acompanhamento efetivo dos seus estudantes 

no período de estágio e/ou formação em serviço.

A17.3. Indicação dos recursos próprios da Instituição para o acompanhamento efetivo dos seus estudantes 

nos estágios e períodos de formação em serviço.

Todos os aspetos relacionados com a implementação do modelo de supervisão em Ensino Clínico, desde 
o planeamento, visitas e contactos com os contextos, preparação dos Guias e documentos de apoio, 
orientação, supervisão e avaliação dos estudantes, são da responsabilidade dos docentes do 
Departamento de Enfermagem. 
O docente permanece tempo completo no 1º e 2º anos, em EC do contexto lar/hospital; em comunidade -1º 
e 2º ano - e no 3º e 4º anos, realizam-se momentos de avaliação formativa e sumativa (em média, 3 por 
estudante); no 3º e 4º anos os estudantes realizam o horário do orientador, rotativo, integrados nas 
equipas. 
Estão definidos, nos Guias de EC, os papéis dos intervenientes, sendo os orientadores fundamentais no 
processo de aprendizagem e supervisão dos estudantes.
Tenha-se em conta que há 121 ECTS de EC e concentração nos semestres par, de onde decorre elevado 
número de contratações apenas no 2º semestre - em 2014/2015, 9 docentes a 50% no 2º ano e 3 a e 30% no 
1º ano. 

A17.3. Indication of the institution's own resources to effectively follow its students during the in-service 

training periods.

All aspects related to the implementation of the supervision model in Clinical Learning (CL) from planning, 
visits and contacts with the contexts, preparation of guides and supporting documentation, guidance, 
supervision and evaluation of students, are responsibility of Nursing Department.

The teaching takes place in the residence full time in the 1st and 2nd years in home care/ hospital settings; 
in community - 1st and 2nd year - and 3rd and 4th years, are held moments of formative and summative 
evaluation (on average 3 per student).In the 3rd and 4th year students realize the schedule of the nurse 
supervisor, integrated in teams.
They are defined in the EC Guides, the roles of the actors, and the fundamental guiding the learning 
process and supervision of students.

Keep in mind that there are 121 ECTS of CL, in the second semester, from which arises a large number of 
hires only the 2nd semester - in 2014/2015, nine teachers in 50% contract in the 2nd year and 3 of 30% in 
1st year.

A17.4. Orientadores cooperantes

A17.4.1. Normas para a avaliação e seleção dos elementos das Instituições de estágio responsáveis por 

acompanhar os estudantes (PDF, máx. 100kB).

A17.4.1. Normas para a avaliação e seleção dos elementos das Instituições de estágio responsáveis por 

acompanhar os estudantes (PDF, máx. 100kB)

Documento com os mecanismos de avaliação e seleção dos monitores de estágio e formação em serviço, 

negociados entre a Instituição de ensino e as Instituições de formação em serviço.

A17.4.1._Criterios selecao e avaliacao supervisores clinicos.pdf

Mapa V. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (para ciclos de estudos de formação 

de professores).

Mapa V. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (para ciclo de estudos de formação 

de professores) / Map V. External supervisors responsible for following the students’ activities (only for 

teacher training study programmes)

Nome / Name

Instituição ou 

estabelecimento a que 

pertence / Institution

Categoria 

Profissional / 

Professional Title

Habilitação Profissional (1)/ 

Professional Qualifications (1)

Nº de anos de 

serviço / No of 

working years

Alcina Maria Gil Costa ACES ARCO RIBEIRINHO Enfermeiro
CPLEESIP + Mestrado Gestão 
de Unidades de Saúde

20

Ana Rita dos Santos 
Cachão

CHS - Hospital de S. Bernardo Enfermeiro Licenciatura 7

Ana Catarina Baptista Hospital das Forças Armadas Enfermeiro Licenciatura 8
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Ana Catarina Moreira CHLC - Hospital de S. José Enfermeiro Licenciatura 6

Ana Cristina Ribeiro 
Rodrigues Figueiras

ACES ARRÁBIDA 
Enfermeiro 
Graduado

Licenciatura 20

Ana Filipa Borges 
Esperança da Guia

CHLC - Hospital de Santa 
Marta

Enfermeiro 
Graduado 

Licenciaura 16

Ana Filipa Candeias 
Peixeira

CHBM - Hospital Nossa 
Senhora do Rosário

Enfermeiro CPLEESIP 10

Ana Isabel Gil
CHBM- Hospital Nossa 
Senhora do Rosário

Enfermeiro Licenciatura 10

Ana Lucia de Melo 
Cordeiro

CHBM - Hospital Nossa 
Senhora do Rosário

Enfermeiro
Especialidade Saude mental e 
psiquiatria e Mestrado em 
Bioetica

20

Ana Lúcia Paulino 
Prates

CHS - Hospital de S. Bernardo Enfermeiro Licenciatura 6

Ana Margarida Pereira 
Faustino

Hospital do Mar Enfermeiro Mestre em Cuidados paliativos 10

Ana Margarida 
Rodrigues Nobre

CHBM - Hospital Nossa 
Senhora do Rosário

Enfermeiro 
Especialista

Especialista Saúde 
materna /mestre sexologia 
clinica

19

Ana Patrícia Chaves 
Jesus

Santa Casa da Misericórdia de 
Alhos Vedros- UCCI Francisco 
Marques Estaca Júnior

Enfermeiro
Curso de Pós graduação em 
Feridas

3

Ana Patricia Ribeiro CHLC - Hospital de S. José Enfermeiro Licenciatura 9

Ana Paula Correia 
Pinto dos Santos 
Cunha

Hospital Garcia de Orta Enfermeiro Licenciatura 22

Ana Paula Lopes de 
Jesus

ACES ARRÁBIDA Enfermeiro MEESComunitária 24

Ana Paula Marinheiro 
Pereira

Santa Casa da Misericórdia de 
Lisboa

Enfermeiro Licenciada 7

Ana Rita Cavacas de 
Almeida Cruz

ACES ARRÁBIDA
Enfermeiro 
Especialista

CPLEESMO 13

Ana Rita Gonçalves 
Duarte Azedo

LAHGO Enfermeiro Licenciatura 4

Ana Sofia Augusto CHS - Hospital de S. Bernardo Enfermeiro CPLEEReabilitação 12

Ana Sofia Duarte 
Sousa

Hospiital Cuf Descobertas Enfermeiro Sénior Licenciatura 12

Ana Sofia Rodrigues 
Seixas

HNSR Enfermeiro Licenciatura 7

Ana Sofia Vicente Leite 
Marquês

ACES ARRÁBIDA Enfermeiro CPLEEReabilitação 19

Anabela Carolino Dias 
de Brito Soares

ACES ARRÁBIDA
Enfermeiro 
Graduado

Licenciatura 25

Anabela Gonçalves dos 
Santos

CHS - Hospital de S. Bernardo Enfermeiro Licenciatura 24

Anabela Paiva Pinheiro ACES ARRÁBIDA Enfermeiro Licenciatura 20

Anabela Silva Mina Hospital Cuf Infante Santo Enfermeiro Licenciatura 18

Andreia Filipa Rafael 
Afonso

ACES ARRÁBIDA Enfermeiro Licenciatura 10

Andreia Salomé Antas
CHLC - Hospital de Santa 
Marta

Enfermeiro Licenciatura 10

Andreia Sofia Murcho 
Verdelho

ACES ARRÁBIDA Enfermeiro Licenciatura 15

António José Garcia 
Pico

ACES ARRÁBIDA Enfermeiro CPLEESMP 16

Bruno Dinis Valdegas CHS - Hospital de S. Bernardo Enfermeiro Licenciatura 9

Cândida Auxiliadora 
Ribeiro da Silva

CHS - Hospital de S. Bernardo Enfermeiro Licenciatura 5

Carla Filipa de Sousa 
Maia

CRI Peninsula de Setúbal Enfermeiro CPLEESMP+ Mestrado 7

Carla Maria Cabaça 
Coelho

HNSR Enfermeiro Licenciatura 20

Carla Maria Silva 
Carapinha

ACES ARCO RIBEIRINHO Enfermeiro Licenciatura 23

Carla Sofia Martins CHLC - Hospital de S. José Enfermeiro Licenciatura 8

Licenciatura 12
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Catarina Isabel 
Fernandes Ramos 
Martins

CHS- Hospital Prof. Dr. 
Fernando da Fonseca, EPE

Enfermeiro 
Graduado 

Catarina Sofia Dionísio 
Barbosa

Hospiital Cuf Descobertas Enfermeiro Sénior Licenciatura 10

Cátia Andreia Resende 
Gonçalves

ACES ARRÁBIDA Enfermeiro Licenciatura 8

Célia Maria de Jesus 
Nogueira Serra 

ACES ARRÁBIDA Enfermeiro MestradoESMObstétrica 20

Celia Maria Silva de 
Sales Parente

HNSR Enfermeiro Licenciatura 20

Christine Marie Rocha ACES ARRÁBIDA Enfermeiro Licenciatura 15

Clara Lucia dos Santos 
Gaspar

CHS - Hospital de S. Bernard Enfermeiro Licenciatura 8

Cláudia Cristina Correia 
Gomes

CHLN - Hospital de Santa 
Maria

Enfermeiro CPLEESComunitária 18

Cláudia Garcia HNSR Enfermeiro Licenciatura 11

Cristina Alves Hospiital Cuf Descobertas Enfermeiro Sénior
Mestrado em seguranca e 
saude no trabalho

11

Cristina de Fátima 
Martins Rocha

CHLN - Hospital de Santa 
Maria

Enfermeiro Licenciatura 18

Cristina Maria Correia 
Fernandes Balau

ACES ALMADA/SEIXAL
Enfermeiro 
Graduado 

Licenciatura 20

Lista de Orientadores 
colocada por ordem 
alfabética - total atual 
202

- - - 0

Pergunta A18 e A20

A18. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:

Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Setúbal

A19. Regulamento de creditação de formação e experiência profissional (PDF, máx. 500kB):

A19._Regulamento-Processo-Reconhecimento-Validacao-Competencia-IPS.pdf

A20. Observações:

No sentido da manutenção da coerência da filosofia do curso e dos processos de ensino-aprendizagem a 
articulação com os orientadores de ensino clínico realiza-se nas reuniões preparatórias feitas nos 
serviços; no quotidiano do EC para os EC's em que o professor está em regime presencial; nos momentos 
de avaliação formativa e de avaliação sumativa. Os orientadores de EC participam, quando adequado e de 
acordo com a sua expertise, em aulas de seminário das UC's de Enfermagem.

A20. Observations:

Towards maintaining the coherence of the philosophy of the course and of the learning- teaching 
processes the link with the clinical supervisors takes place in preparatory meetings held in their units; in 
the daily communication in EC's where teacher is in attendance; in times of formative assessment and in 
times of summative assessment. The EC clinical supervisors also participate, as appropriate and in 
accordance with each expertise, in seminar classes of Nursing CU's.

1. Objetivos gerais do ciclo de estudos

1.1. Objetivos gerais definidos para o ciclo de estudos.

O CLE tem, na base, um Projeto Educacional, entre cujos propósitos se encontra a resposta às 
necessidades em cuidados de saúde e enfermagem, considerando o Plano Nacional de Saúde, uma 
abordagem baseada na investigação e na evidência e, fundante, uma conceção epistemológica de 
Enfermagem. 
Visa preparar licenciados em enfermagem, capazes de intervir em contextos hospitalares e da 
comunidade, aos três níveis de prevenção, prestando cuidados ao indivíduo, família e grupos, ao longo do 
ciclo de vida, e apoiando as pessoas na fase terminal - a que se associa trabalhar em equipas 
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multiprofissionais, interdisciplinares e intersetoriais; gerir os cuidados de enfermagem com os indivíduos, 
famílias e grupos pelos quais é responsável; agir de acordo com os princípios deontológicos da profissão; 
responsabilizar-se por uma prática de excelência e pela sua autoformação ao longo da vida bem como 
colaborar na gestão do serviço/unidade onde insere a sua ação. 

1.1. Study programme's generic objectives.

CLE has, at it’s base, an Educational Project of whose purposes is to meet the needs in health and nursing 
care, considering the national health plan, based on research and evidence approach and founded in an 
epistemological Nursing approach. It aims to prepare graduates in nursing, capable of intervening in 
hospital settings and community, at the three levels of prevention, providing care to individuals, families 
and groups throughout the life cycle, and supporting people in the end of life - that associates working in 
multidisciplinary, interdisciplinary and intersectoral teams; manage nursing care to individuals, families 
and groups for which it is responsible; act in accordance with the ethical principles of the profession; It is 
responsible for a practice of excellence and self-long-life-learning and cooperate in tha management fo 
service/unit where insert his/her action.

1.2. Inserção do ciclo de estudos na estratégia institucional de oferta formativa face à missão da Instituição.

O IPS é uma instituição pública de ensino superior que tem por missão a criação, transmissão e difusão do 
conhecimento técnico-científico e do saber de natureza profissional, através da articulação do estudo, do 
ensino, da investigação orientada e do desenvolvimento experimental. Pretende ser uma instituição 
fortemente articulada com a região, e contribuir para a criação de uma cultura de fomento do 
empreendedorismo, da inovação tecnológica, de transferência de conhecimento e tecnologia entre a 
academia e as empresas e instituições.
Neste contexto, a licenciatura em enfermagem tem vindo a estabelecer uma forte rede de parceiros 
regionais, nacionais e internacionais com quem se articula e se desenvolve, de forma a tornar-se uma 
referência na formação dos licenciados em enfermagem em Portugal. Os seus indicadores, tanto na 
formação dos recursos humanos, como dos diplomados assim o indicam, nomeadamente pelo número de 
doutorados e doutorandos, e respetivas publicações e participações científicas, o número de especialistas 
de reconhecido mérito, o envolvimento de especialistas clínicos ao longo de todo o plano curricular, os 
índices de internacionalização do curso no contexto socioeconómico atual do país e os índices de 
empregabilidade dos diplomados.
O curso utiliza estratégias de aprendizagem que potenciam uma forte parceria com a comunidade, com 
aprendizagem em contexto de prática profissional (ensino clínico) do 1º ao 4º ano, e iniciativas de 
extensão comunitária, especialmente no 3º e 4º anos.
Simultaneamente, as atividades de internacionalização tem sido alvo de investimento, potenciado com a 
participação em consórcios internacionais como a COHEHRE (Consortium of Institutes of Higher 
Education in Health and Rehabilitation in Europe), organização e participação em Intensive Programmes, 
proporcionando oportunidades de desenvolvimento a estudantes, docentes, curso e escola, para além da 
mobilidade Erasmus tradicional. Verifica-se um investimento contínuo e crescente nas atividades de 
investigação (nas quais também participam estudantes) e na formação de recursos humanos. O 
investimento na aquisição de equipamento consubstanciou-se na implementação de vários laboratórios de 
prática simulada que contribuem para uma aprendizagem diferenciadora dos nossos estudantes.
A lecionação na ESS de vária formação pós graduada na área da enfermagem (Saúde Escolar, Médico-
Cirúrgica, Perioperatória, Saúde Mental e Psiquiatria, Enfermagem do Trabalho,…) tem um retorno claro 
para o CLE na medida em que atualiza os saberes do corpo docente, estreita as relações com a 
comunidade e permite aos estudantes de graduação interagirem com estudantes pós graduados em 
atividades conjuntas, como por exemplo o Ciclo de Debates que se realiza anualmente na ESS. Todo este 
conjunto permite à licenciatura em enfermagem contribuir para a excelência do ensino e investigação 
concordantes com a missão do Instituto Politécnico de Setúbal descrita inicialmente.

1.2. Inclusion of the study programme in the institutional training offer strategy, considering the institution's 

mission.

IPS is a public institution of higher education whose mission is the creation, transmission and 
dissemination of technical and scientific knowledge and knowledge of a professional nature, through the 
articulation of study, teaching, targeted research and experimental development. It aims to be a strongly 
articulated institution with the region and contribute to the creation of a development culture of 
entrepreneurship, technological innovation, transfer of knowledge and technology between academia and 
companies and institutions.
In this context, the degree in nursing has established a strong network of regional, national and 
international partners who articulates and develops in order to become a reference in the training of 
graduates in nursing in Portugal. Indicators both in the training of human resources, as graduates thus 
seem to suggest, in particular the number of doctoral and doctoral students, and respective publications 
and scientific participations, the number of specialists of recognized merit, involvement of clinicians 
throughout the curriculum, the ongoing internationalization indices in the current socio-economic context 
of the country and the employment rates of graduates.
The course uses learning strategies that foster a strong partnership with the community, with learning in 
working context (clinical education) from 1st to 4th year, and community outreach initiatives, especially in 
the 3rd and 4th years.

Page 17 of 275ACEF/1516/25242 — Guião para a auto-avaliação

28/12/2015http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=7eb76255-1ced-8395-9c86-...



Simultaneously, the internationalization activities have been investment target, enhanced through 
participation in international consortia such as COHEHRE (Consortium of Institutes of Higher Education in 
Health and Rehabilitation in Europe), organizing and participating in Intensive Programmes, providing 
development opportunities to students, teachers, course and school, beyond the traditional Erasmus 
mobility. There is a continuous and increasing investment in research activities (in which students also 
participate) and training of human resources. Investment in equipment acquisition, was consolidated in the 
implementation of various simulated practice laboratories that contribute to a differentiated learning of our 
students. The development in the ESS of various postgraduate courses in nursing (School Health, Medical-
Surgical, Perioperative, Mental Health and Psychiatry, Occupational Health Nursing, ...) has a clear return 
to the nursing degree in what concerns to the development of the teachers knowledge, closer relations 
with the community and interaction between graduate and postgraduate students in joint activities, such 
as the Debate Series held annually in ESS. All this set allows the degree in nursing to contribute to 
excellence in teaching and research consistent with the mission of the Polytechnic Institute of Setubal 
initially described.

1.3. Meios de divulgação dos objetivos aos docentes e aos estudantes envolvidos no ciclo de estudos.

A ESS divulga na pagina web informação sobre: objetivos, competências, plano de estudos e Relatórios de 
Monitorização do curso.
O Guia do Docente e o Guia do Estudante do CLE, que contêm os objetivos do ciclo de estudos, a 
estrutura e organização, assim como aspetos práticos da implementação em cada ano lectivo, são 
atualizados e disponibilizados anualmente a docentes e estudantes, respetivamente. Os objetivos do ciclo 
de estudos são, sempre que necessário, reforçados aos docentes também nas reuniões presenciais para 
planeamento ou avaliação, que se realizam ao longo do ano. Na admissão de novos docentes é realizada 
um reunião entre estes e a coordenação do curso com o objetivo de divulgar esta informação 
detalhadamente.
Quanto aos estudantes, ainda na semana de integração, decorrem atividades de apresentação dos 
objetivos do curso e metodologias de aprendizagem, tendo acesso ao Guia do Estudante, que os 
acompanha ao longo de todo o curso.

1.3. Means by which the students and teachers involved in the study programme are informed of its objectives.

The ESS publishes on web page information on: goals, skills, syllabus and course monitoring reports. The 
Teacher's Guide and the CLE's Student Guide, containing the objectives of the course, the structure and 
organization, as well as practical aspects of implementation are updated annually and made available to 
teachers and students, respectively. The objectives of the course are, where appropriate, strengthened to 
teachers in meetings for planning and evaluation, which are held throughout the year. In the admission of 
new teachers is held one meeting between them and the coordination of the course in order to disseminate 
this information in detail. As for the students, in the week of integration they have activities for 
presentation of the course objectives and learning methodologies. Students have access to the Student 
Guide, which tracks them throughout all the course.

2. Organização Interna e Mecanismos de Garantia da Qualidade

2.1 Organização Interna

2.1.1. Descrição da estrutura organizacional responsável pelo ciclo de estudos, incluindo a sua aprovação, a 

revisão e atualização dos conteúdos programáticos e a distribuição do serviço docente.

O ciclo de estudos é gerido por estruturas organizacionais a três níveis: a) pelos órgãos de gestão que, de 
acordo com as competências legalmente estabelecidas, asseguram níveis mínimos de qualidade, desde a 
conceção e a aprovação das estruturas e dos programas curriculares, assim como a aprovação da 
distribuição de serviço docente proposta pela coordenação do departamento (Conselho Técnico 
Científico) até ao acompanhamento da lecionação e dos processos de avaliação e monitorização da 
qualidade educativa (Conselho Pedagógico). b) pelo coordenador de curso, nomeado pelo diretor, que 
promove a qualidade dos processos, assegura o cumprimento das orientações e das normas definidas 
para o curso, velando pelo bom funcionamento dos mesmos e propondo ações de melhoria. c) pelo 
responsável de UC que elabora anualmente a ficha e o Guia orientador da UC, propondo revisão dos 
conteúdos e, ao mesmo tempo, assegura a realização dos conteúdos da UC.

2.1.1. Description of the organisational structure responsible for the study programme, including its approval, 

the syllabus revision and updating, and the allocation of academic service.

The course is managed by organizational structures at three levels: a) the management bodies that, in 
accordance with the legally established powers, ensure minimum levels of quality, from design and 
approval of the structures and curricula, as well as the approval of the distribution of teaching duties 
proposed for the coordinator of the department (Technical Scientific Council) to the monitoring of teaching 
and assessment processes and monitoring of educational quality (Pedagogical Council). b) by the course 
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coordinator, appointed by the director, that promotes the quality of processes, ensures compliance with 
the guidelines and standards set for the course, checking the correct functioning of the same and 
proposing improvement actions. c) by the CU responsible which annually draws the CU guide, proposing 
the review of contents and at the same time, ensures the achievement of the CU contents.

2.1.2. Forma de assegurar a participação ativa de docentes e estudantes nos processos de tomada de decisão 

que afetam o processo de ensino/aprendizagem e a sua qualidade.

O Sistema de Gestão da Qualidade do Processo de Ensino Aprendizagem (SGQPEAESS) da ESS-IPS tem 
formas de assegurar a participação dos docentes e estudantes: a) preenchimento do inquérito sobre a 
perceção da qualidade educativa das Unidades Curriculares (UC) pelos discentes; b) relatórios da 
discência sobre as UC problema ou boas práticas; c) relatórios da docência para as UC problema ou boas 
práticas; d) comissões de curso compostas por representantes dos estudantes, docentes e coordenador 
de curso ou seu representante. As comissões de curso analisam os relatórios da docência e discência, a 
situação especifica, as razões para a(s) situaçõe(s) identificada(s) . Cabe ao docente responsável da UC 
delinear um plano de melhoria. O coordenador de curso sistematiza a informação e realiza relatório anual 
do curso que envia para o Conselho Pedagógico para aprovação. A equipa docente do curso reúne 
regularmente para troca de informação, análise e gestão científico-pedagógica concertada.

2.1.2. Means to ensure the active participation of teaching staff and students in decision-making processes 

that have an influence on the teaching/learning process, including its quality.

The Management System of Teaching Learning Process Quality (SGQPEAESS) ESS-IPS has ways to 
ensure the participation of teachers and students: (the filling of a survey on the perception of educational 
quality of the CU for students; ( b students reports on problem or good practice CU; (c teaching reports on 
problem or good practice CU;. (d course committees composed by representatives of students, teachers 
and course coordinator or it’s representative. Course committees analyse teaching and students reports, 
the specific situation, the reasons for it. It is for the responsible professor of the CU to establish an 
improvement plan. The course coordinator systematizes information and conducts annual course report 
that sends to the Pedagogical Council for approval. The course teaching team meets regularly to exchange 
information, analyse and agree on scientific-pedagogical management.

2.2. Garantia da Qualidade

2.2.1. Estruturas e mecanismos de garantia da qualidade para o ciclo de estudos. 

As estruturas que garantem a qualidade são as definidas em 2.1.1. A ESS dispõe da Unidade de Melhoria 
Continua (UMC) responsável pelo Sistema de Gestão da Qualidade do Processo de Ensino e 
Aprendizagem (SGQPEA-ESS). Este estabelece os requisitos de organização interna dos cursos, define os 
mecanismos de garantia da qualidade e cria condições para assegurar a participação de docentes e 
estudantes nas decisões sobre a qualidade do processo de aprendizagem. A UMC garante ainda o 
acompanhamento, a avaliação periódica, a discussão ampla dos resultados das avaliações e a sua 
utilização para a melhoria da qualidade do ciclo de estudos. A UMC representa a ESS no Núcleo de Gestão 
da Qualidade da Unidade de Avaliação e Qualidade (UNIQUA-IPS). O SGQPEA-ESS está integrado no 
Sistema Integrado de Gestão do IPS – SIGIPS, este último da responsabilidade da UNIQUA-IPS.

2.2.1. Quality assurance structures and mechanisms for the study programme. 

The structures which assure quality are defined in 2.1.1. ESS has the Continuous Improvement Unit (CIU) 
and the TLQMS-ESS. This system defines the requirements of the courses’ internal organization, defines 
the mechanisms to assure quality, and promotes the conditions to guarantee the participation of students 
and teachers in the decisions about the teaching and learning process and its quality. The CIU promotes 
the monitoring and periodic evaluation, and that the results of the quality assessment are widely discussed 
and used to improve the quality of the course. It represents the ESS in the IPS quality unit (UNIQUA). The 
TLQMS-ESS is integrated in the wider IPS system (Integrated Management System of IPS), for which 
UNIQUA is responsible.

2.2.2. Indicação do responsável pela implementação dos mecanismos de garantia da qualidade e sua função 

na Instituição. 

De acordo com o SGQPEA-ESS, ao nível da Unidade Orgânica, estão definidos diversos níveis de 
responsabilidade, nomeadamente: (1) Estudantes (2) Responsável da UC (3) Coordenador de Curso e 
Comissões de Curso (4) Coordenador da UMC-ESS (5) Presidente do Conselho Pedagógico (6) Direção. A 
nível institucional, existe uma Unidade Central de Coordenação, SIGIPS, que abrange o Núcleo do Sistema 
de Gestão da Qualidade, o Núcleo de Estudos e Planeamento e o Núcleo Pedagógico e Científico. A 
implementação dos mecanismos de garantia da qualidade, tal como previsto no SGQPEA-ESS é 
assegurada pelo Conselho Pedagógico, Coordenador da UMC e Coordenador de Curso, sendo a 
responsabilidade máxima na unidade orgânica do Diretor e do SIGIPS, do Presidente do IPS.

2.2.2. Responsible person for the quality assurance mechanisms and position in the institution. 
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According to the TLQMS-ESS, different levels of responsibility are defined, namely: (1) Students (2) CU 
responsible teacher (3) Course Leader and Course commissions (4) CIU coordinator (5) President of the 
Educational Committee (6) Director of the School. At the level of IPS, there is a central coordination unit 
(SIGIPS), which includes the Quality Management System Nucleus, Study and Planning Nucleus and the 
Educational and Scientific Nucleus.
The implementation of the quality assurance mechanisms are, as foreseen in the TLQMS-ESS, guaranteed 
by the President of the Educational Committee, the Coordinator of the CIU and Course Leader, being that, 
the utmost responsibility within of the school is of the Director of the School and the utmost responsibility 
of the SIGIPS is of the President of the IPS.

2.2.3. Procedimentos para a recolha de informação, acompanhamento e avaliação periódica do ciclo de 

estudos. 

O Sistema de Informação (SI) do IPS disponibiliza os inquéritos para preenchimento semestral; a 
informação, gerada pelo SI, sobre os resultados académicos e sobre os resultados dos inquéritos, é 
enviada à UMC. Esta identifica as UC problema e as boas práticas (critérios definidos pelo Conselho 
Pedagógico) e envia ao coordenador de curso. Este solicita a elaboração do relatório de autoavaliação ao 
docente e relatório da discência das UC identificadas; promove as reuniões das comissões de curso que 
analisam os relatórios. Cabe ao docente responsável da UC delinear um plano de melhoria. Nesta base é 
elaborado o relatório de autoavaliação do curso e enviado para o Conselho Pedagógico. O coordenador de 
curso monitoriza a implementação dos planos de melhoria. O Presidente do Conselho Pedagógico elabora 
o relatório da qualidade da ESS; envia para parecer do Conselho Técnico Científico, e para a Direção

2.2.3. Procedures for the collection of information, monitoring and periodic assessment of the study 

programme. 

The Information System (IS) of the IPS makes the questionnaires available to the students at the end of 
each semester; the information generated by the IS, about the academic results and student perception 
questionnaires are sent to the CIU. This unit identifies the “CU Problem” and “CU Good Practices” (criteria 
defined by the Educational Committee) and send it to the Course Leader. He/She asks the respective 
teacher for the self-evaluation report and the students’ report; promotes the Course Commission meetings, 
which analyse the reports. It for the CU responsible to outline an improvement plan.
Based on this, the self-evaluation report of the degree is written and sent to the Educational Committee. 
The course Leader monitors the implementation of the Improvement Plans. The President of the 
Educational Committee writes the Quality Report of the ESS, sends it to the Technical-Scientific Committee 
for approval, and to the Director of ESS.

2.2.4. Link facultativo para o Manual da Qualidade 

http://www.ips.pt/ips_si/conteudos_geral.conteudos_ver?

pct_pag_id=30748&pct_parametros=p_pagina=30748&pct_disciplina=&pct_grupo=247

2.2.5. Discussão e utilização dos resultados das avaliações do ciclo de estudos na definição de ações de 

melhoria. 

Os resultados das avaliações previstas no sistema de garantia da qualidade são discutidas, numa primeira 
fase, entre os estudantes, e entre o coordenador de curso e o responsável de UC. Como resultado são 
produzidos dois relatórios (de discência e docência) e enviados para as comissões de curso, que os 
analisam e fazem propostas específicas de melhoria. O plano de ação é registado em relatório e é 
implementado pelo responsável da UC. No caso de ações de melhoria que ultrapassem o âmbito da UC, a 
sua implementação passa pelo coordenador do curso e pelas pessoas envolvidas (atividades extra 
curriculares, atividades na comunidade, educação clinica, entre outras). A sua implementação é 
monitorizada pelo coordenador de curso e Conselho Pedagógico. Os Relatórios de Monitorização 
elaborados anualmente têm uma secção onde, após a autoavaliação do ciclo de estudos, se propõem 
ações de melhoria. Estas são operacionalizadas com a equipa docente, e implementadas e avaliadas nos 
anos seguintes.

2.2.5. Discussion and use of study programme’s evaluation results to define improvement actions. 

The results of the evaluations foreseen in the quality assurance system are discussed, in a first instance, 
amongst students, and between the course leader and the CU responsible teacher. Two reports are 
produced (of the teacher and of the students) and sent to the course commissions, who analyse them and 
make specific improvement suggestions. The action Plan is registered in the Report and is implemented by 
the CU responsible teacher. In the cases when the improvement plan goes beyond the CU sphere, its 
implementation is of the responsibility of the course leader and other people involved (extra curricular 
activities, community activities, clinical education, amongst others). The implementation Is monitored by 
the Course Leader and the Educational Committee. Monitoring reports produced annually have a section 
where, after the self-assessment of the course, propose improvement actions. These are made operational 
with the teaching team, and implemented and evaluated in the next years.

2.2.6. Outras vias de avaliação/acreditação nos últimos 5 anos. 

A Licenciatura em Enfermagem na ESS/IPS foi avaliada, aquando da avaliação do Instituto Politécnico de 
Setúbal pela European University Association em 2008 (relatório disponível em:
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http://www.ips.pt/ips_si/web_base.gera_pagina?P_pagina=30595) tendo igualmente aderido ao programa 
de acompanhamento pela mesma instituição europeia em 2011 (relatório disponível em
http://www.ips.pt/ips_si/web_base.gera_pagina?P_pagina=30596)

Aos licenciados em Enfermagem pela ESS-IPS é atribuído, pela Ordem dos Enfermeiros, título profissional 
de Enfermeiro, em consequência do cumprimento das condições para o exercício da enfermagem em 
Portugal 

2.2.6. Other forms of assessment/accreditation in the last 5 years. 

The degree in Nursing of the ESS-IPS was assessed during the evaluation carried out by the
European University Association in 2008 (see report in http://www.ips.pt/ips_si/web_base.gera_pagina?
P_pagina=30595). Equally, it was re-evaluated when the same institution came back in 2011 (see report in 
http://www.ips.pt/ips_si/web_base.gera_pagina?P_pagina=30596

Graduates in Nursing from the ESS-IPS are assigned by the Order of Nurses with the professional title of 
Nurse, as a result of the conditions for the exercise of nursing in Portugal.

3. Recursos Materiais e Parcerias

3.1 Recursos materiais

3.1.1 Instalações físicas afetas e/ou utilizadas pelo ciclo de estudos (espaços letivos, bibliotecas, laboratórios, 

salas de computadores, etc.).

Mapa VI. Instalações físicas / Mapa VI. Facilities

Tipo de Espaço / Type of space Área / Area (m2)

11 Salas de aula 605

1 Auditório ESCE/ESS 295

3 Laboratórios de Enfermagem (5 unidades de adulto; unidades saúde meterna e saúde infantil; reanimação) 152.7

1 Centro de Recursos para a Aprendizagem e Investigação 18

2 Salas de Informática dos estudantes 114

Gabinetes de apoio administrativo e logistico 83

Sala de reuniões 76

8 Gabinetes Docentes 114

Sala de Limpos (de apoio aos Laboratórios de Enfermagem) 9

Sala de Sujos (apoio aos Laboratórios de Enfermagem) 9

Biblioteca 1072

Direção e secretariado 82

3.1.2 Principais equipamentos e materiais afetos e/ou utilizados pelo ciclo de estudos (equipamentos 

didáticos e científicos, materiais e TICs).

Mapa VII. Equipamentos e materiais / Map VII. Equipments and materials

Equipamentos e materiais / Equipment and materials
Número / 

Number

1. Equip geral dos laboratórios: cadeiras com paleta (65), bancos (41), mesas centrais (3) 109

1. Equip informático: scanner (3), impressoras (5), computadores (42) 51

2. Manequins: 3B scientific P10 (1), Anne SBV (1), Anne SAV (1); AED Trainer (1) 4

2. Modelos Anatómicos (Esqueleto, coluna, modelos funcionais membro superior inferior, órgãos, etc.) 41

2. Modelos de simulação: braço punção (1); catheterisation (1), combinado anatomia e inj. intramuscular (1); 
entubação orotraqueal (1) e orotraqueal bébé (1); higiene bucal (1); injeção intramuscular (3) e intramuscular com 
sinal audíivel (1); Geriatric IV training arm 10057777 (2)

12

2. Modelos: 3 B Scientific P10 (4) anatómico bebé c/cordão umbilical (1); miracle baby (1) ; pélvis feminina (1); 
pélvis masculina (1); de auto-exame da mama 1000343 (1); de bébé feminino (1) e masculino (1), de criança 5 
anos (1), infantil P300 (1), litle junior white skin (1); de estoma (1)

15

2. Modelos: bébé prematuro 27 semanas (1), de desenvlvimento do feto (1); placas para punção (6) 8

5
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2. Monitores: dinamap com suporte (1) e sem suporte (1); multiparâmetros SC 6002XL (1); multiparâmetros 
Medchoice Electronic Techonology (1); Monitor do Simulador de alta fidelidade metiman (1) 

2. Reanimação: Little familiy pack 1017855 (1); Little Anne 1017852 (1); Little Anne pack 4 (1); Insuflador manual 
adulto (6) e criança (1), Laringoscópio (1); desfibrilhador Heartstart 400 (1); DAE Heart Save (1); torso económico 
de reanimação (8)

21

2. Simuladores: de alta fidelidade metiman (1), de envelhecimento (1) de gravidez (1); de pensos cirúrgicos (2); de 
tratamento de úlceras de decúbito (4); administração enemas (1); Braço pediátrico para punção (1) Cabeça 
pediátrica punção 1400 (1)

12

3 Balança adulto (1); Balança digital para lactentes (1); 2

3, Tensímetros digital (13) e manual Pic (16) e manual com visor (2); Termómetro auricular (2) 33

3. Bombas: de perfusão por seringa (1); infusora volumétrica (1); flocare 800 (1) 3

3. Caixa de ferros cirurgia 1

3. Estetoscópio individual 3M (17) e duplo 3M (11) 28

3. Glucómetro Breeze 2 Bayer (22); Glucómetro Glucocard 2 Manarini (3); Glucómetros Glucocard MX (4); 
Glucómetro Accu-Check Aviva (7); 

36

3. Grua elétrica 2

4. Camas/Mesas: camas de enfermaria (5); de unidade (2); pediátrica (1); maca (2) ; plano rígido (1); berço (1); 
biombo (1)

13

4. Carros: de enfermagem met cinz (1); de pensos (1); de unidose (1); de urgência (1) ; suporte de soros (6) 10

4. Ajudas técnicas 30

4. Equip. geral: Almofada de gel (3); Banheira com suporte (1); sacos de água quente (1) e fria (2) 7

4. Material para posicionamento (almofadas, cotoveleiras, calcanheiras, slings, rolos, cunhas) 32

4. Mesas: de cabeceira (5); de refeições (5) 10

5. Material clínico - Torneiras de 3 vias, conectores, tranferes, prolongamentos, 300

5. Material clínico - Agulhas: endovenosas 0,8x40mm e 0,9x25 mm ; intramusculares 0,90x40 mm; para 
implantofix ; subcutaneas 0,40x4 mm; 

500

5. Material clínico - Catéteres arteriais, centrais de duplo e triplo lumen, cânulas intravenosas, 400

5. Material clínico - Luvas de exame latex S-M-L; esterilizadas 6 - 6,5- 7 - 7,5 - 8; de palhaço esterilizadas; 
hipoalergénicas S-M-L

1500

5. Material clínico - Pensos: de traqueostomia, Mepore 9x15 , Mepore 9x20, opsite 10x12 , scurefix 5x7 , Skin-
choser; hidrocolóides 15/20, 18/18 , 20/10, 8/15 e sacro; 

100

5. Material clínico - Sistemas de soros, de PVC, de alimentação, de sangue, de gotas/microgotas, 1800

5. Material clínico - Sondas: de alimentação 6 - 8; de aspiração 10 - 12 - 14 S- 22 - 6 - 8; de entubação NG 8 - 10 - 
12 - 14 - 16; de esvaziamento vesical 12 - 14; de oxigénio CH 12- 14- 18; retal 22 - 24 - 25 - 28 

2000

5. Material clínico - Tubos: de Mayo 1 - 2- 3 - 4 -5 - 6,5 - 8; tubos endotraqueais 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 
7- 8 - 9; nasofaríngeos 26

70

5. Material clínico - seringas 1ML - 2 ML - 20 ML - 5 ML - gasimetria, infusão 50 ml - 10 ML 8000

6. Produtos farmacêuticos: água destilada 10-20-500 ml , soro fisiológico 10-20-100-500-1000 ml, polieltrolitico 
1000 ml

3000

3.2 Parcerias

3.2.1 Parcerias internacionais estabelecidas no âmbito do ciclo de estudos.

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.

3.2.1 International partnerships within the study programme.

The course, keeping the oldest partners of mobility (Northumbria University and Artevelde), has added new 
partners. At present the following are the international partners of the course:
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Arteveldehogeschool Belgium, Gent
Metropolitan University College Denmark, Copenhagen
Universitat Ramon Llull Spain, Barcelona
Universidad de Sevilla Spain, Sevilla
Universidad de Salamanca Spain, Salamanca
Institut de Formation interhospitalier Théodore Simon France, Neuilly Sur Marne
Universita 'Degli Studi di Milano Italy, Milano
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Holland, Arnhem
University of Maribor Faculty of Health and Sciences Slovenia, Maribor
Northumbria University UK, Newcastle upon Tyne
Federal University of Juiz de Fora UFJF, Brazil
Rio de Janeiro State University, Brazil
Federal University of Minas Gerais, Brazil
Stands ou that ESS is a COHEHRE member

3.2.2 Parcerias nacionais com vista a promover a cooperação interinstitucional no ciclo de estudos, bem como 

práticas de relacionamento do ciclo de estudos com o tecido empresarial e o sector público.

A ESS tem, com revertência para o curso, parcerias e protocolos com todas as entidades já indicadas em 
A.17.1 (Mapa III). Os profissionais enfermeiros (e outros) destas entidades participam regulamente no ciclo 
de estudos no acompanhamento dos estudantes em ensino clínico/estágio, em seminários relacionados 
com as suas áreas de expertise e também nos projetos de investigação de interesse comum.

3.2.2 National partnerships in order to promote interinstitutional cooperation within the study programme, as 

well as the relation with private and public sector

ESS has, with use for the course, partnerships and agreements with all entities already indicated under 
A.17.1 (Map III). Nurses (and others) from these entities participate regularly in the course monitoring 
students in clinical training / final internship, seminars related to their areas of expertise and also in 
common interest research projects.

3.2.3 Colaborações intrainstitucionais com outros ciclos de estudos.

Os docentes do curso coordenam e lecionam também em Mestrados da ESS e da EST/Setúbal.
Anualmente lecionam também nas licenciaturas em Educação Básica e em Animação e Intervenção 
Sociocultural da ESE, assim como em licenciaturas da EST Setúbal e EST Barreiro. No Ciclo de Debates 
que se realiza anualmente na ESS, ocorrem participações esporádicas de professores e estudantes do 
CLE.
No CLE lecionam regularmente docentes da EST Barreiro, EST Setúbal e ESCE.
Algumas das formações pos graduadas e mestrados são articulados entre Escolas do IPS, como no caso 
da Engenharia Biomédica que decorre em articulação entre a ESS e a EST Setúbal.

3.2.3 Intrainstitutional colaborations with other study programmes.

The course teachers also coordinate and teach in the ESS and EST / Setúbal Master degrees..
Each year ESS teachers teach in degrees in Basic Education and Recreation and Sociocultural 
Intervention, as well as degrees of EST Setúbal and EST Barreiro. In the Cycle of Debates held annually in 
the ESS, the school courses interact in the presentation of projects developed by students.
In the course regularly teach teachers from EST Barreiro, EST Setúbal and ESCE.
Some of the post graduate courses and master's degrees are articulated among IPS Schools, as in the 
case of Biomedical Engineering, taking place in coordination between the ESS and EST Setúbal.

4. Pessoal Docente e Não Docente

4.1. Pessoal Docente 

4.1.1. Fichas curriculares

Mapa VIII - Ana Lúcia Caeiro Ramos

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

Ana Lúcia Caeiro Ramos

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente 

mencionada em A1):

<sem resposta>
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4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:

Professor Adjunto ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):

100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Ana Paula Gato Rodrigues Polido Rodrigues

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

Ana Paula Gato Rodrigues Polido Rodrigues

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente 

mencionada em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:

Professor Adjunto ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):

100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Anabela de Fátima Domingues Cardoso Marques

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

Anabela de Fátima Domingues Cardoso Marques

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente 

mencionada em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

Escola Superior de Tecnologia do Barreiro

4.1.1.4. Categoria:

Professor Adjunto ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):

100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Andreia Filomena Ferreri de Gusmão Gonçalves Cerqueira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

Andreia Filomena Ferreri de Gusmão Gonçalves Cerqueira
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4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente 

mencionada em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:

Equiparado a Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):

100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - António Manuel Martins de Freitas

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

António Manuel Martins de Freitas

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente 

mencionada em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:

Equiparado a Professor Adjunto ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):

100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Cândida Rosa de Almeida Clemente Ferrito

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

Cândida Rosa de Almeida Clemente Ferrito

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente 

mencionada em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:

Professor Adjunto ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):

100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular
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Mapa VIII - Célia Cristina Casaca Soares

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

Célia Cristina Casaca Soares

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente 

mencionada em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:

Professor Adjunto ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):

100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Fernanda Maria Gomes da Costa Teixeira Marques

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

Fernanda Maria Gomes da Costa Teixeira Marques

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente 

mencionada em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:

Professor Adjunto ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):

100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Fernanda Paula Santos Leal

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

Fernanda Paula Santos Leal

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente 

mencionada em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:

Professor Adjunto ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):

100
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4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Joaquim Manuel de Oliveira Lopes

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

Joaquim Manuel de Oliveira Lopes

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente 

mencionada em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:

Professor Adjunto ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):

100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Lino Alexandre Andrade Martins dos Ramos

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

Lino Alexandre Andrade Martins dos Ramos

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente 

mencionada em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:

Professor Adjunto ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):

100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Lucília Rosa Mateus Nunes

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

Lucília Rosa Mateus Nunes

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente 

mencionada em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:

Professor Coordenador ou equivalente
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4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):

100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Maria de Lurdes dos Santos Martins

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

Maria de Lurdes dos Santos Martins

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente 

mencionada em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:

Professor Adjunto ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):

100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Maria Helena de Figueiredo Ramos Caria

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

Maria Helena de Figueiredo Ramos Caria

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente 

mencionada em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:

Professor Coordenador ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):

100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Mariana Vitoria Falcão Carrilho Carolino Pereira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

Mariana Vitoria Falcão Carrilho Carolino Pereira

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente 

mencionada em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

<sem resposta>
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4.1.1.4. Categoria:

Professor Adjunto ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):

100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Marta Patricia Argüello Argüello

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

Marta Patricia Argüello Argüello

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente 

mencionada em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:

Professor Adjunto ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):

100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Rui Paulo Ramalho Inês

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

Rui Paulo Ramalho Inês

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente 

mencionada em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:

Equiparado a Professor Adjunto ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):

100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Alda Maria Encarnação dos Santos

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

Alda Maria Encarnação dos Santos

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente 

mencionada em A1):

<sem resposta>
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4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:

Equiparado a Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):

22,5

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Ana Patrícia Lopes Pinto

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

Ana Patrícia Lopes Pinto

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente 

mencionada em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:

Equiparado a Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):

10

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Andreia Jorge Silva da Costa

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

Andreia Jorge Silva da Costa

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente 

mencionada em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:

Equiparado a Professor Adjunto ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):

<sem resposta>

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Anna Luiza Barszczak Sardinha Letournel

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

Anna Luiza Barszczak Sardinha Letournel
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4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente 

mencionada em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:

Equiparado a Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):

15

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Antonio Manuel Récio da Silva

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

Antonio Manuel Récio da Silva

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente 

mencionada em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:

Equiparado a Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):

15

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Carlos Manuel dos Santos Carvalho

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

Carlos Manuel dos Santos Carvalho

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente 

mencionada em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:

Professor Adjunto ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):

30

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular
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Mapa VIII - Celina Lúcio Rodrigues

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

Celina Lúcio Rodrigues

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente 

mencionada em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:

Equiparado a Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):

15

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Celso Pires Ribeiro

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

Celso Pires Ribeiro

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente 

mencionada em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:

Equiparado a Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):

30

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - David Manuel Gonçalves Baião Peças

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

David Manuel Gonçalves Baião Peças

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente 

mencionada em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:

Equiparado a Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):

10
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4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Edgar Manuel dos Prazeres Duarte Canais

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

Edgar Manuel dos Prazeres Duarte Canais

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente 

mencionada em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:

Equiparado a Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):

15

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Filipa Alexandra Bragadeste Lopes

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

Filipa Alexandra Bragadeste Lopes

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente 

mencionada em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

Escola Superior de Ciências Empresariais

4.1.1.4. Categoria:

Equiparado a Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):

40

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Filipe Miguel Rebordão Ferro

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

Filipe Miguel Rebordão Ferro

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente 

mencionada em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:

Equiparado a Assistente ou equivalente
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4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):

25

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Francisco Manuel de Matos Godinho Vaz

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

Francisco Manuel de Matos Godinho Vaz

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente 

mencionada em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:

Equiparado a Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):

30

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Guida Maria Marques da Silva Amaral

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

Guida Maria Marques da Silva Amaral

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente 

mencionada em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:

Equiparado a Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):

15

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Hugo Miguel Martins Alves Franco

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

Hugo Miguel Martins Alves Franco

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente 

mencionada em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

<sem resposta>
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4.1.1.4. Categoria:

Equiparado a Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):

50

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Inês Fernandes Costa

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

Inês Fernandes Costa

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente 

mencionada em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:

Equiparado a Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):

50

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Joana Filipa Tavares Mestrinho

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

Joana Filipa Tavares Mestrinho

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente 

mencionada em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:

Equiparado a Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):

50

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - João Manuel Silva Viegas

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

João Manuel Silva Viegas

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente 

mencionada em A1):

<sem resposta>
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4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:

Equiparado a Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):

25

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Joaquim João Casimiro Gronita

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

Joaquim João Casimiro Gronita

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente 

mencionada em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:

Equiparado a Professor Adjunto ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):

60

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - José Emanuel da Fonseca Conceição Santos

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

José Emanuel da Fonseca Conceição Santos

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente 

mencionada em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:

Equiparado a Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):

50

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Júlio Alexandre Belo Andrade Fernandes 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

Júlio Alexandre Belo Andrade Fernandes 
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4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente 

mencionada em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:

Equiparado a Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):

25

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Lina Paula da Conceição Borges Araújo

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

Lina Paula da Conceição Borges Araújo

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente 

mencionada em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:

Equiparado a Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):

25

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Luís Filipe de Sousa Meireles

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

Luís Filipe de Sousa Meireles

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente 

mencionada em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:

Equiparado a Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):

30

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular
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Mapa VIII - Luis Manuel Gonçalves Matos Caturra

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

Luis Manuel Gonçalves Matos Caturra

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente 

mencionada em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:

Equiparado a Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):

10

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Marco Aurélio Correia Carreira da Cunha Constantino

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

Marco Aurélio Correia Carreira da Cunha Constantino

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente 

mencionada em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:

Equiparado a Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):

10

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Maria da Conceição Espírito Santo Toscano Batista

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

Maria da Conceição Espírito Santo Toscano Batista

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente 

mencionada em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:

Equiparado a Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):

17,5
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4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Maria de Fátima Graça Frade

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

Maria de Fátima Graça Frade

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente 

mencionada em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:

Equiparado a Professor Adjunto ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):

20

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Maria do Carmo Carnot Morgado

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

Maria do Carmo Carnot Morgado

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente 

mencionada em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:

Equiparado a Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):

25

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Maria Margarida Lobo Leal Dias Rosa

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

Maria Margarida Lobo Leal Dias Rosa

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente 

mencionada em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:

Equiparado a Assistente ou equivalente
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4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):

10

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Marta Isabel Ferreira Morgado

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

Marta Isabel Ferreira Morgado

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente 

mencionada em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:

Equiparado a Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):

25

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Miguel Quaresma Oliveira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

Miguel Quaresma Oliveira

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente 

mencionada em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:

Equiparado a Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):

30

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Nara Solange Batalha

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

Nara Solange Batalha

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente 

mencionada em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

<sem resposta>
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4.1.1.4. Categoria:

Equiparado a Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):

40

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Nuno da Silva Santos Nunes

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

Nuno da Silva Santos Nunes

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente 

mencionada em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:

Equiparado a Professor Adjunto ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):

10

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Nuno Miguel Ventura de Oliveira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

Nuno Miguel Ventura de Oliveira

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente 

mencionada em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:

Equiparado a Professor Adjunto ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):

40

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Rita de Almeida Santiago

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

Rita de Almeida Santiago

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente 

mencionada em A1):

<sem resposta>
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4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:

Equiparado a Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):

25

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Rita Isabel Gonçalves Costa

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

Rita Isabel Gonçalves Costa

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente 

mencionada em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:

Equiparado a Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):

50

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Rogério Paulo Santos de Matos

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

Rogério Paulo Santos de Matos

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente 

mencionada em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:

Equiparado a Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):

25

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Sara Abruhosa Pires Marinho

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

Sara Abruhosa Pires Marinho
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4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente 

mencionada em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:

Equiparado a Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):

25

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Susana Cristina Perdigão Duarte

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

Susana Cristina Perdigão Duarte

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente 

mencionada em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:

Equiparado a Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):

30

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Tânia Sofia Silva dos Santos Afonso

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

Tânia Sofia Silva dos Santos Afonso

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente 

mencionada em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:

Equiparado a Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):

25

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular
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Mapa VIII - Tatiana Daniela Jorge Silva Alves

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

Tatiana Daniela Jorge Silva Alves

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente 

mencionada em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:

Equiparado a Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):

30

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Vânia Sofia Martins Teixeira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

Vânia Sofia Martins Teixeira

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente 

mencionada em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:

Equiparado a Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):

30

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Vitor Manuel Vieira Augusto 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

Vitor Manuel Vieira Augusto 

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente 

mencionada em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:

Equiparado a Professor Adjunto ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):

50
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4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular

4.1.2 Mapa IX - Equipa docente do ciclo de estudos (preenchimento automático)

4.1.2. Mapa IX -Equipa docente do ciclo de estudos / Map IX - Study programme’s teaching staff

Nome / Name
Grau / 

Degree
Área científica / Scientific Area

Regime de tempo / 

Employment link

Informação/ 

Information

Ana Lúcia Caeiro Ramos Doutor Enfermagem 100 Ficha submetida

Ana Paula Gato Rodrigues 
Polido Rodrigues

Doutor Saúde Pública 100 Ficha submetida

Anabela de Fátima 
Domingues Cardoso 
Marques

Doutor Matemática/Estatística 100 Ficha submetida

Andreia Filomena Ferreri 
de Gusmão Gonçalves 
Cerqueira

Licenciado Enfermagem 100 Ficha submetida

António Manuel Martins de 
Freitas

Mestre Ciências da Educação 100 Ficha submetida

Cândida Rosa de Almeida 
Clemente Ferrito

Doutor Enfermagem 100 Ficha submetida

Célia Cristina Casaca 
Soares

Doutor Psicologia Social e Organizacional 100 Ficha submetida

Fernanda Maria Gomes da 
Costa Teixeira Marques

Mestre Enfermagem 100 Ficha submetida

Fernanda Paula Santos 
Leal

Mestre Saúde Escolar 100 Ficha submetida

Joaquim Manuel de 
Oliveira Lopes

Doutor Enfermagem 100 Ficha submetida

Lino Alexandre Andrade 
Martins dos Ramos

Mestre Educação para a Saúde 100 Ficha submetida

Lucília Rosa Mateus 
Nunes

Doutor Filosofia 100 Ficha submetida

Maria de Lurdes dos 
Santos Martins

Doutor Enfermagem 100 Ficha submetida

Maria Helena de 
Figueiredo Ramos Caria

Doutor Biologia-Genética 100 Ficha submetida

Mariana Vitoria Falcão 
Carrilho Carolino Pereira

Mestre Ciências da Educação 100 Ficha submetida

Marta Patricia Argüello 
Argüello

Doutor Ciências da Educação 100 Ficha submetida

Rui Paulo Ramalho Inês Mestre Ciências da Educação 100 Ficha submetida

Alda Maria Encarnação 
dos Santos

Mestre
Psicologia dos recursos humanos, do trabalho 
e das organizações 

22.5 Ficha submetida

Ana Patrícia Lopes Pinto Mestre Medicina 10 Ficha submetida

Andreia Jorge Silva da 
Costa

Doutor Enfermagem Ficha submetida

Anna Luiza Barszczak 
Sardinha Letournel

Mestre Engenharia Biomédica 15 Ficha submetida

Antonio Manuel Récio da 
Silva

Licenciado Enfermagem na comunidade 15 Ficha submetida

Carlos Manuel dos Santos 
Carvalho

Licenciado Medicina 30 Ficha submetida

Celina Lúcio Rodrigues Licenciado Ciências Farmacêuticas 15 Ficha submetida

Celso Pires Ribeiro Mestre Enfermagem Médico-Cirúrgica 30 Ficha submetida

David Manuel Gonçalves 
Baião Peças

Mestre Enfermagem Médico-Cirúrgica 10 Ficha submetida

Edgar Manuel dos 
Prazeres Duarte Canais

Licenciado Enfermagem 15 Ficha submetida

Filipa Alexandra 
Bragadeste Lopes

Licenciado Economia 40 Ficha submetida

Filipe Miguel Rebordão 
Ferro

Licenciado Enfermagem 25 Ficha submetida

Licenciado Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica 30 Ficha submetida
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Francisco Manuel de 
Matos Godinho Vaz

Guida Maria Marques da 
Silva Amaral

Mestre SIDA: Da Prevenção à Terapêutica 15 Ficha submetida

Hugo Miguel Martins Alves 
Franco

Mestre Enfermagem 50 Ficha submetida

Inês Fernandes Costa Mestre Enfermagem Médico - Cirúrgica 50 Ficha submetida

Joana Filipa Tavares 
Mestrinho

Licenciado Enfermagem 50 Ficha submetida

João Manuel Silva Viegas Licenciado Enfermagem 25 Ficha submetida

Joaquim João Casimiro 
Gronita

Doutor
Psicologia – especialização em Psicologia 
Clínica e da Saúde

60 Ficha submetida

José Emanuel da Fonseca 
Conceição Santos

Licenciado Enfermagem 50 Ficha submetida

Júlio Alexandre Belo 
Andrade Fernandes 

Doutor
Psicologia - Novos Contextos de Intervenção 
Psicológica em Educação, Saúde e Qualidade 
de Vida

25 Ficha submetida

Lina Paula da Conceição 
Borges Araújo

Mestre Enfermagem Médico-Cirúrgica 25 Ficha submetida

Luís Filipe de Sousa 
Meireles

Licenciado Enfermagem 30 Ficha submetida

Luis Manuel Gonçalves 
Matos Caturra

Licenciado Medicina 10 Ficha submetida

Marco Aurélio Correia 
Carreira da Cunha 
Constantino

Licenciado Direito 10 Ficha submetida

Maria da Conceição 
Espírito Santo Toscano 
Batista

Doutor Psicologia Social e das Organizações 17.5 Ficha submetida

Maria de Fátima Graça 
Frade

Doutor
Ciências Sociais, na Especialidade de Política 
Social

20 Ficha submetida

Maria do Carmo Carnot 
Morgado

Mestre Enfermagem Medico-Cirúrgica 25 Ficha submetida

Maria Margarida Lobo Leal 
Dias Rosa

Licenciado Medicina 10 Ficha submetida

Marta Isabel Ferreira 
Morgado

Mestre Saúde e Desenvolvimento 25 Ficha submetida

Miguel Quaresma Oliveira Licenciado Enfermagem 30 Ficha submetida

Nara Solange Batalha Licenciado Enfermagem 40 Ficha submetida

Nuno da Silva Santos 
Nunes

Licenciado Ciências da Nutrição 10 Ficha submetida

Nuno Miguel Ventura de 
Oliveira

Mestre Enfermagem Médico-Cirúrgica 40 Ficha submetida

Rita de Almeida Santiago Licenciado Enfermagem 25 Ficha submetida

Rita Isabel Gonçalves 
Costa

Licenciado Enfermagem 50 Ficha submetida

Rogério Paulo Santos de 
Matos

Licenciado Enfermagem 25 Ficha submetida

Sara Abruhosa Pires 
Marinho

Licenciado Enfermagem 25 Ficha submetida

Susana Cristina Perdigão 
Duarte

Mestre Saúde Pública 30 Ficha submetida

Tânia Sofia Silva dos 
Santos Afonso

Mestre Cuidados Paliativos 25 Ficha submetida

Tatiana Daniela Jorge 
Silva Alves

Mestre Psicologia dos Recursos Humanos 30 Ficha submetida

Vânia Sofia Martins 
Teixeira

Mestre Saúde Pública 30 Ficha submetida

Vitor Manuel Vieira 
Augusto 

Licenciado Medicina 50 Ficha submetida

2865

<sem resposta>
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4.1.3. Dados da equipa docente do ciclo de estudos (todas as percentagem são sobre o nº total de docentes 

ETI)

4.1.3.1.Corpo docente próprio do ciclo de estudos

4.1.3.1. Corpo docente próprio do ciclo de estudos / Full time teaching staff

Corpo docente próprio / Full time teaching staff
Nº / 

No.

Percentagem* / 

Percentage*

Nº de docentes do ciclo de estudos em tempo integral na instituição / No. of full time 
teachers:

17 59,34

4.1.3.2.Corpo docente do ciclo de estudos academicamente qualificado

4.1.3.2. Corpo docente do ciclo de estudos academicamente qualificado / Academically qualified teaching 

staff

Corpo docente academicamente qualificado / Academically qualified teaching 

staff

ETI / 

FTE

Percentagem* / 

Percentage*

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor (ETI) / Teaching staff with a PhD 
(FTE):

15 52,36

4.1.3.3.Corpo docente do ciclo de estudos especializado

4.1.3.3. Corpo docente do ciclo de estudos especializado / Specialized teaching staff

Corpo docente especializado / Specialized teaching staff
ETI / 

FTE

Percentagem* / 

Percentage*

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor especializados nas áreas fundamentais do 
ciclo de estudos (ETI) / Teaching staff with a PhD, specialized in the main areas of the study 
programme (FTE):

5 17,45

Especialistas, não doutorados, de reconhecida experiência e competência profissional nas áreas 
fundamentais do ciclo de estudos (ETI) / Specialists, without a PhD, of recognized professional 
experience and competence, in the main areas of the study programme (FTE):

11 38,39

4.1.3.4.Estabilidade do corpo docente e dinâmica de formação

4.1.3.4. Estabilidade do corpo docente e dinâmica de formação / Teaching staff stability and tranning 

dynamics

Estabilidade e dinâmica de formação / Stability and tranning dynamics
ETI / 

FTE

Percentagem* / 

Percentage*

Docentes do ciclo de estudos em tempo integral com uma ligação à instituição por um período 
superior a três anos / Full time teaching staff with a link to the institution for a period over three 
years:

16 55,85

Docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um ano 
(ETI) / Teaching staff registered in a doctoral programme for more than one year (FTE):

7 24,43

Perguntas 4.1.4. e 4.1.5

4.1.4. Procedimento de avaliação do desempenho do pessoal docente e medidas para a sua permanente 

atualização

Em cumprimento do artigo 35.º -A do Estatuto da Carreira do Pessoal Docente do Ensino Superior 
Politécnico (ECPDESP), aprovado pelo Decreto -Lei n.º 185/81, de 1 de julho, na redação dada pelo 
Decreto- -Lei n.º 207/2009, de 31 de agosto e pela Lei n.º 7/2010, de 13 de maio e após discussão pública 
realizada nos termos do número 3, do artigo 110.º da Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro (RJIES), ouvidos 
os Conselhos Técnico – Científicos e os Conselhos Pedagógicos das Unidades Orgânicas do Instituto bem 
como as organizações sindicais, o Presidente do IPS aprovou por Despacho (Despacho n.º 3271/2013), ao 
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abrigo da alínea n) do número 1, do artigo 25.º dos Estatutos do IPS e do artigo 29.º -A do ECPDESP, o 
Regulamento de Avaliação de Desempenho e Alteração do Posicionamento Remuneratório do Pessoal 
Docente do Instituto Politécnico de Setúbal. O referido regulamento e os seus anexos serão 
obrigatoriamente revistos no final do 1º ciclo de avaliação e sujeitos a avaliação sindical.
Este procedimento está planeado e em preparação no IPS mas ainda não implementado.

4.1.4. Assessment of teaching staff performance and measures for its permanent updating

In compliance with Article 35th - A of Polytechnic Career Statute of Teaching Staff (ECPDESP), approved 
by Decree-Law 185/81, of July 1, the wording given by Decree-Law 207/2009, August 31 and Law 7/2010 of 
13 May and after public discussion held under the number 3 of Article 110 of Law 62/2007, of September 10 
(RJIES), hearing the Technical-Scientific Boards and Pedagogical Councils of IPS’s schools, as well as the 
unions, the President of Polytechnic Institute of Setúbal approved by Order (Order 3271/2013), under point 
n) of number 1 of Article 25th of the IPS’s Statutes and Article 29th - A of ECPDESP, the Regulation of 
Performance Evaluation and Alteration of Remuneration Positioning of Polytechnic Institute of Setúbal 
Teaching Staff. The Regulation and its annexes are necessarily reviewed by the end of the 1st cycle 
assessment and subject to union evaluation.
This procedure is planned and in preparation for the IPS but not yet implemented.

4.1.5. Ligação facultativa para o Regulamento de Avaliação de Desempenho do Pessoal Docente

http://www.ips.pt/ips_si/web_gessi_docs.download_file?p_name=F2069011600/Regulamento%20RAD.pdf

4.2. Pessoal Não Docente 

4.2.1. Número e regime de dedicação do pessoal não docente afeto à lecionação do ciclo de estudos. 

A ESS conta com oito (8) trabalhadores não docentes em regime de tempo integral, que asseguram o 
apoio às atividades desenvolvidas nos cursos. As suas atividades decorrem em horário sobreponível ao 
do funcionamento dos cursos, excluindo os fins de semana (apenas em casos extraordinários). Os 
trabalhadores não docentes encontram-se agrupados em duas categorias: 1 - Técnicos Superiores (2) ; 2 - 
Assistentes Técnicos (6).
A escola conta ainda com diversos serviços de apoio que são unidades transversais ao IPS, 
nomeadamente: Divisão de Recursos Humanos, Divisão Financeira de Aprovisionamento e Património, 
Divisão informática, Serviços de Ação Social, Gabinete de Empregabilidade, Gabinete de Imagem e 
Comunicação, Divisão Académica, Unidade de Apoio à Inovação, Investigação, Desenvolvimento e 
Empreendedorismo, Núcleo de Planeamento, Centro para a Internacionalização e Mobilidade, Unidade de 
Avaliação da Qualidade e a Unidade de Desenvolvimento, Reconhecimento e Validação de Competências.

4.2.1. Number and work regime of the non-academic staff allocated to the study programme. 

ESS has eight (8) non-teaching employees on a full time basis, ensuring support to the activities developed 
in the courses. Their activities take place in overlapping time to the courses, excluding weekends (only in 
extraordinary cases). The non-teaching employees are grouped into two categories: 1 - Technicians (2); 2 - 
Technical Assistants (6). The school also offers various support services that cut across IPS units, namely: 
Human Resources Division, Supply and Patrimony Finance Division, Informatics Division, Social Action 
Services Division, Employment Office, Image and Communication Office, Academic Division, Unit of 
Support to Innovation, Research, Development and Entrepreneurship, Planning Unit, Centre for 
International Relations and Mobility, Quality Evaluation Unit and Development recognition and skills 
validation Unit.

4.2.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 

A Escola tem os trabalhadores não docentes essenciais para assegurar a atividade nela desenvolvida. O 
descritivo funcional destes trabalhadores foi definido de forma a maximizar as suas competências 
técnicas para garantir uma elevada qualidade no serviço prestado. Agrupados em duas categorias: 1 
Técnicos Superiores que assumem responsabilidades de acessoria à Direção e coordenação dos 
funcionários não docentes; coordenação do centro documental/biblioteca.
2 - Assistentes Técnicos que asseguram o apoio das aulas fornecendo material específico (equipamento 
técnico; modelos anatómicos; materiais didáticos); garantem o bom funcionamento do “Gabinete de 
Estágios”, que promove a articulação com os contextos de trabalho onde decorrem, e pelo secretariado 
dos órgãos e ainda colaboração no planeamento e organização de eventos culturais e científicos, 
nacionais e internacionais.

4.2.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme. 

The School has non-teachers workers essential to ensure the activity developed. The functional 
description of these workers was set in order to maximize their technical skills in order to ensure a high 
quality of the service provided. Grouped into two categories: 1 Technicians who take acessorial 
responsibilities to the direction and coordination of non-teaching staff; coordination of documentary / 
library center. 2 - Technical Assistants to ensure the support of classes providing specific material 
(technical equipment, anatomical models, teaching materials); ensure the proper functioning of the 
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"Traineeships office", which promotes coordination with work contexts, and the secretariat of the organs 
and also collaboration in planning and organizing cultural and scientific, national and international events.

4.2.3. Procedimentos de avaliação do desempenho do pessoal não docente. 

A avaliação de desempenho do pessoal não docente é efetuada no âmbito do SIADAP 3, assumindo um 
papel central os resultados obtidos em relação aos objetivos fixados. A avaliação é bienal e respeita ao 
desempenho dos dois anos anteriores, iniciando-se com a contratualização dos parâmetros de avaliação e 
realizando-se durante os meses de janeiro e fevereiro do ano seguinte ao término do ciclo avaliativo. A 
avaliação visa a identificação do potencial de evolução dos trabalhadores e o diagnóstico de necessidades 
de formação, sendo requisito para a alteração do posicionamento remuneratório. Das percentagens 
máximas para atribuição da menção Desempenho Relevante (25%) e para reconhecimento de Desempenho 
Excelente (5%), no biénio 2013-2014, dos 155 trabalhadores avaliados, 34 obtiveram Desempenho 
Relevante e 5 Desempenho Excelente. Foram ainda atribuídos 3 prémios de desempenho, distribuídos 
proporcionalmente pelas categorias de técnico superior, assistente técnico e assistente operacional.

4.2.3. Procedures for assessing the non-academic staff performance. 

The performance evaluation of non-teaching staff is made under the SIADAP 3, assuming a central role in 
the results achieved through stated objectives. The evaluation is biennial and regards the performance of 
the previous two years, starting with the contracting of the evaluation parameters and it takes place during 
the months of January and February following the end of the year evaluation cycle. The assessment aims 
to identify the workers' development potential and to diagnose training needs, and it is a requirement for 
amending the salary position in their career. There are maximum percentages for the awards of Relevant 
Performance (25%) and of Excellent Performance (5%) and for the biennium 2013-2014, of the 155 workers 
evaluated, 34 obtained Relevant Performance and 5 Excellent Performance. 3 of them were, thus, awarded 
with performance bonuses, distributed proportionately by the higher technical categories, assistant coach 
and operational assistant.

4.2.4. Cursos de formação avançada ou contínua para melhorar as qualificações do pessoal não docente. 

A formação do pessoal não docente é efetuada através da frequência de cursos de formação profissional. 
O diagnóstico de necessidades é realizado em simultâneo com o processo de avaliação de desempenho, 
onde se identificam as potencialidades profissionais do trabalhador, as competências a melhorar e as 
necessidades de formação, sendo, no final, realizado o respetivo Plano. De acordo com o Relatório de 
Formação Profissional de 2014, em 156 trabalhadores, 84 frequentaram ações de formação, num total de 
2316 horas. Esta formação deu-se, maioritariamente, em horário laboral, regime presencial, tendo havido 
incremento do número de ações internas (79) face ao número de ações externas (22). O incremento deveu-
se às ações realizadas no âmbito do programa POPH nas áreas: informática na ótica do utilizador, Word, 
Excel, SPSS software, Marketing no Ensino Superior, Gestão Estratégica para Dirigentes, Gestão da 
Qualidade no ES e plataformas de e-learning. Na ESS, dos 8 funcionários, 6 participaram.

4.2.4. Advanced or continuing training courses to improve the qualifications of the non-academic staff. 

The formation of non-teaching staff is done by attending training courses. The needs assessment is 
carried out simultaneously with the performance assessment process, which identifies the employee's 
professional potential, the skills to improve and the training needs, and in the end it is made the respective 
Training Plan. According to the 2014 Training Report, in 156 workers, 84 attended training sessions for a 
total of 2316 hours. This training took place, mostly during working hours, in attendance, and there has 
been an increase in the number of internal actions (79) comparing to the number of external actions (22). 
This increase was due to the actions carried out under the POPH program in the following areas: 
computers, Word and Excel, SPSS, Marketing in Higher Education, Strategic Management for Managers, 
Quality Management in Higher Education and e-learning platforms. In 2014, 6 in 8 employes, had participate 
in formation.

5. Estudantes e Ambientes de Ensino/Aprendizagem

5.1. Caracterização dos estudantes

5.1.1. Caracterização dos estudantes inscritos no ciclo de estudos, incluindo o seu género e idade

5.1.1.1. Por Género

5.1.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %
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Feminino / Female 86.2

Masculino / Male 13.8

5.1.1.2. Por Idade

5.1.1.2. Caracterização por idade / Characterisation by age

Idade / Age %

Até 20 anos / Under 20 years 15.8

20-23 anos / 20-23 years 69.4

24-27 anos / 24-27 years 9.2

28 e mais anos / 28 years and more 5.6

5.1.2. Número de estudantes por ano curricular (ano letivo em curso)

5.1.2. Número de estudantes por ano curricular (ano letivo em curso) / Number of students per curricular 

year (current academic year)

Ano Curricular / Curricular Year Número / Number

1º ano curricular 58

2º ano curricular 56

3º ano curricular 36

4º ano curricular 47

197

5.1.3. Procura do ciclo de estudos por parte dos potenciais estudantes nos últimos 3 anos.

5.1.3. Procura do ciclo de estudos / Study programme's demand

Penúltimo ano / One 

before the last year

Último ano/ 

Last year

Ano corrente / 

Current year

N.º de vagas / No. of vacancies 46 44 46

N.º candidatos 1.ª opção, 1ª fase / No. 1st option, 1st fase 
candidates

78 46 73

Nota mínima do último colocado na 1ª fase / Minimum 
entrance mark of last accepted candidate in 1st fase

132.3 133.2 107

N.º matriculados 1.ª opção, 1ª fase / No. 1st option, 1st fase 
enrolments

33 21 25

N.º total matriculados / Total no. enrolled students 45 44 46

5.1.4. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes (designadamente 

para discriminação de informação por ramos) 

5.1.4. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes (designadamente para 

discriminação de informação por ramos) 

Não aplicável

5.1.4. Addicional information about the students’ caracterisation (information about the students’ distribution 

by the branches) 

Non applicable

5.2. Ambientes de Ensino/Aprendizagem 
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5.2.1. Estruturas e medidas de apoio pedagógico e de aconselhamento sobre o percurso académico dos 

estudantes. 

A organização do curso permite um contacto próximo com os estudantes e este facilita a deteção precoce 
de eventuais situações, podendo haver: aconselhamento sobre as opções mais adequadas aos estudantes 
com estatutos especiais (percursos menos regulares); aconselhamento especifico sobre as melhores 
opções de aprendizagem, incluindo o ensino clínico. Estes são realizados pelos gestores de ano e 
coordenador do curso, por iniciativa dos mesmos ou a pedido dos estudantes. São particularmente 
importantes no 1.º ano, para detetar precocemente situações de dificuldade de integração no curso e 
insucesso académico, e no inicio do 4º ano, para promover a conclusão do curso. Neste sentido, por ex., é 
promovido workshop (pelo SAS) sobre gestão de tempo e de stresse.
A utilização da plataforma Moodle permite disponibilizar Guias das UC (informação pedagógica e 
organizacional das atividades), artigos e materiais de estudo, recursos de apoio à melhor gestão do 
processo de ensino aprendizagem. 

5.2.1. Structures and measures of pedagogic support and counseling on the students' academic path. 

The organization of the course enables close contact with students and this facilitates the early detection 
of possible situations. There may be: counselling on the most suitable options for students with special 
statutes (less regular routes); specific counselling on the best learning options, including clinical training. 
These are achieved by the year managers and course coordinator, at their initiative at students request. 
They are particularly important in the 1st year, to detect early difficult integration situations in the course 
and academic failure, and at the beginning of the 4th year, to promote completion of the course. In this 
sense, eg., is promoted workshop (the SAS) on time and stress management.
The use of the Moodle platform makes available CU guides (pedagogical and organizational information 
activities), articles and study materials, support resources to better management of the teaching and 
learning process.

5.2.2. Medidas para promover a integração dos estudantes na comunidade académica. 

Várias entidades estão envolvidas na integração dos estudantes, com preocupações e responsabilidades 
diversas. Na ESS, o Conselho Pedagógico desenvolve e implementa a semana de integração, que inclui 
atividades de integração no IPS, na ESS e na sua estrutura (órgãos, serviço informático e biblioteca), nos 
cursos (docentes, plano de estudos e modelos de aprendizagem) e na cidade em si com o envolvimento da 
Câmara Municipal de Setúbal.
Na licenciatura em enfermagem há ao longo de todo o 1º ano do curso workshops centrados em aspetos 
relevantes de apoio à aprendizagem, como pesquisa bibliográfica, gestão do tempo, preparação para as 
avaliações práticas, entre outros. Por último, existe ainda a Associação Académica do IPS, com núcleos de 
curso, que desenvolvem atividades de integração dos estudantes.

5.2.2. Measures to promote the students’ integration into the academic community. 

Several entities are involved in the integration of students with concerns and different responsibilities. In 
ESS, the Pedagogical Council develops and implements the integration week, including integration 
activities in IPS, ESS and its structure (organs, computer service and library), courses (teachers, 
curriculum and learning models) and in the city itself with the involvement of the Municipality of Setúbal. 
The degree in nursing has throughout the 1st year of the course workshops focused on relevant aspects of 
learning support, such as literature research, time management, preparation for practical assessments, 
among others. Finally, there is the IPS Student Association with course centres, developing several 
student integration activities.

5.2.3. Estruturas e medidas de aconselhamento sobre as possibilidades de financiamento e emprego. 

Os SAS desenvolvem a sua atividade em torno da atribuição de benefícios sociais diretos, concedendo 
bolsas de estudo aos estudantes carenciados e, paralelamente, dinamizando um programa interno de 
apoio aos que, não sendo abrangidos pelo sistema instituído de atribuição de bolsas, apresentam uma 
condição socioeconómica desfavorável. No que refere à promoção da empregabilidade, o IPS dispõe do 
Observatório de Inserção na Vida Ativa (OIVA), cujo principal objetivo é promover e fomentar a inserção 
dos diplomados no mercado de trabalho. Foi nesse contexto que foi criado em 2014 o Portal de Emprego 
do IPS, uma ferramenta que permite, aos estudantes, o acesso a ofertas de estágios profissionais e/ou 
empregos de empresas/instituições parceiras do IPS. Neste âmbito, têm também vindo a ser 
desenvolvidas outras ações, das quais se destacam as Feiras de Emprego, a participação na iniciativa 
nacional Poliempreende e, mais recentemente, na iniciativa Job-Party, em associação com a Fórum 
Estudante.

5.2.3. Structures and measures for providing advice on financing and employment possibilities. 

The SAS develop their activity around the allocation of direct social benefits, granting scholarships to 
needy students and at the same time stimulating an internal program to support those who are not covered 
by the set of scholarships system, and have a socio-economic condition unfavorable. As regards the 
promotion of employability, IPS has Insertion Observatory in Active Life (OIVA), whose main objective is to 
promote and foster the integration of graduates in the labor market. It was in this context that was created 
in 2014 Employment Portal IPS, a tool that allows students, access to offers from professional internships 
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and / or jobs to companies / partner institutions of the IPS. In this context, have also been developed other 
actions, including most importantly the Job Fairs, participation in the national initiative Poliempreende and 
more recently in the Job-Party initiative, in association with the Student Forum.

5.2.4. Utilização dos resultados de inquéritos de satisfação dos estudantes na melhoria do processo 

ensino/aprendizagem. 

A taxa de resposta aos inquéritos pedagógicos tem vindo a aumentar ao longo dos anos de 
implementação do sistema. Em 2014-15 foi de 50,22% no 1º sem e 61,91% no 2º. Neste ano letivo todas as 
dimensões se mantiveram, em média, acima dos 4,5 e a dimensão Desempenho Docente acima dos 5, em 
média. Os dados demonstram de forma sistemática, um elevado grau de satisfação com o ciclo de 
estudos, designadamente nas áreas do “Desenvolvimento de Competências” e no “Desempenho 
Docente”. Nas UC’s Sinalizadas - com classificação menor que 3,5 (escala de 1 a 6)- os planos de melhoria 
são implementados pelos responsáveis de UC, de acordo com as dimensões avaliadas em questão.

5.2.4. Use of the students’ satisfaction inquiries on the improvement of the teaching/learning process. 

The response rate to educational surveys has been increasing over the years of the implementation of the 
system. In 2014-15 was 50.22% in the 1st half and 61.91% in the 2nd. This academic year all dimensions 
remained on average above 4.5 and Performance Professor dimension above 5, on average. The data 
demonstrate in a systematic way, a high degree of satisfaction with the course, particularly in the areas of 
"Skills Development" and "Teacher Performance". In UC's Flagged - less than 3.5 rating (scale 1-6) - the 
improvement plans are implemented by teachers in charge of CU, according to the evaluated dimensions 
in question

5.2.5. Estruturas e medidas para promover a mobilidade, incluindo o reconhecimento mútuo de créditos. 

O CIMOB é a estrutura central de coordenação e apoio às atividades que visam a prossecução de políticas 
orientadas para a progressiva internacionalização do IPS. Tem como objetivos a gestão e o 
aprofundamento da vertente internacional do IPS, concretizando estratégias de desenvolvimento de 
programas, projetos e atividades de caráter formativo de âmbito internacional (comunitário e 
extracomunitário), o incremento da mobilidade de estudantes, docentes e não docentes e a captação de 
estudantes estrangeiros. A mobilidade é regulada internamente pelos seguintes normativos: Regulamento 
da Mobilidade Internacional do IPS, Regulamento de Aplicação do Sistema de Créditos Curriculares, e o 
Regulamento do Reconhecimento Académico do Estudante em Mobilidade. O reconhecimento mútuo de 
créditos é assegurado pelo uso efetivo dos instrumentos da mobilidade previstos na lei: contrato de 
estudos e boletim de registo académico. Na ESS existe um responsável interno pela mobilidade e um por 
cada curso.

5.2.5. Structures and measures for promoting mobility, including the mutual recognition of credits. 

The IPS Centre for Internationalization and Mobility is a functional unit that coordinates and supports the 
activities aimed at developing policies for the progressive internationalization of the IPS. The unit is 
responsible for developing the international area, by managing international projects and educational 
activities, both in Europe or in other contexts, for increasing student and staff mobility and for attracting 
international students. Mobility is internally ruled by sets of regulations, such as the general regulations 
for the international mobility in the IPS, the regulations for the implementation of the ECTS, and the 
regulations for the academic recognition of mobile students. Mutual academic recognition is assured by 
the full use of the mobility tools, which are stated by law, namely: learning agreement and transcript of 
records.
ESS has also an internal responsible for mobility and also one for each course.

6. Processos

6.1. Objetivos de ensino, estrutura curricular e plano de estudos 

6.1.1. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) a desenvolver pelos estudantes, 

operacionalização dos objetivos e medição do seu grau de cumprimento. 

Pretende-se que no final do curso o licenciado em enfermagem seja capaz de:
1 - Prestar cuidados de enfermagem de forma holística, individualizada, fomentando o autocuidado 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 atos de acordo com os princípios deontológicos da profissão;
5 - Responsabilizar-se pela sua autoformação e colaborar na formação dos seus pares e outros técnicos;
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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 ação.
Estes objetivos são ao longo do curso operacionalizados em resultados de aprendizagem específicos para 
cada UC e avaliados discriminadamente em função das aprendizagens em questão em cada uma delas. Os 
Ensinos Clínicos e o Estágio de Opção são sobretudo as UC’s que asseguram a aquisição faseada dos 
conhecimentos, aptidões e competências em cada ano letivo e ao longo de todo o curso. 

6.1.1. Learning outcomes to be developed by the students, their translation into the study programme, and 

measurement of its degree of fulfillment. 

It is intended that at the end of the course the graduate in nursing is able to:
1 - Provide nursing care in a holistic, individualized way, encouraging self-care of person, family and 
groups in situations of evolutionary crisis, risk, end of life, acute or chronic illness, and emergency 
situations;
2 - Work in multidisciplinary, interdisciplinary and intersectorial teams seeking answers to population's 
health needs, at the three levels of prevention in different work contexts;
3 - Manage the nursing care of individuals, families and groups for which is responsible;
4 - Take responsibility for their actions in accordance with the ethical principles of the profession; 
5 - Be responsible for self-training and collaborate in training their peers and other technicians;
6 - Manage and adapt their practice to technical and scientific progress as well as social and health 
policies;
7 - Collaborate in the management of the service which enters its action.
These objectives are operationalised along the course in specific learning outcomes for each CU and 
evaluated discriminately on the basis of the learning in question in each. Clinical Teaching and the Option 
Stage ensure the phased acquisition of knowledge, skills and competences in each academic year and 
throughout the course.

6.1.2. Periodicidade da revisão curricular e forma de assegurar a atualização científica e de métodos de 

trabalho. 

Com base no SGQPEA-ESS, um primeiro nível de análise curricular é feito anualmente nas UC's 
identificadas como “sinalizadas” (sucesso escolar e percepção dos estudantes). Anualmente é feita a 
atualização científica de cada UC, com actualização de bibliografia, pelo responsável, ou de conteúdos 
programáticos com proposta a CTC . No 4º ano/2º sem, no Seminário de Consolidação Holística (UC 
Estágio de Opção) os estudantes avaliam todo o curso e produzem feed-back sobre a sua estrutura, 
metodologias, UC’s.
A perceção dos orientadores e empregadores sobre a preparação dos estudantes em EC e dos graduados 
é também valorizada. O CLE foi adequado a Bolonha com submissão de proposta a CTC/ESS em 2007. Da 
avaliação do ano letivo de 2008/2009 introduzidas alterações. O Plano de Estudos consolidou-se a partir de 
2009/2010. 
O IPS tem prevista, no seu plano de ações prioritárias (no âmbito do SIGIPS), a elaboração de um 
procedimento formal para a criação, revisão e extinção de ciclos de estudos.

6.1.2. Frequency of curricular review and measures to ensure both scientific and work methodologies 

updating. 

Based on SGQPEA-ESS, there is a first level of curricular analysis performed annually in UC’s identified as 
"flagged" (educational success and perceptions of students). Every year each CU has scientific update, 
with bibliography update, by the CU responsible, or syllabus with proposal to CTC . In the 4th year / 2nd 
half, the Holistic Consolidation Seminar (CU Option Internship) students evaluate the whole course and 
produce feedback on its structure, methodologies, UC's.
The perception of mentors and employers on the preparation of students in clinical training and graduates 
is also valued. The CLE was adequate to Bologna proposal and submited to CTC / ESS in 2007. The 
evaluation of the academic year 2008/2009 decided the syllabus consolidation on 2009/2010.
The IPS has planned, in its priority action plan (under the SIGIPS), to draw up a formal procedure for the 
creation, revision and termination of study cycles.

6.2. Organização das Unidades Curriculares 

6.2.1. Ficha das unidades curriculares

Mapa X - Enfermagem I - Fundamentos | Nursing I – Essentials

6.2.1.1. Unidade curricular:

Enfermagem I - Fundamentos | Nursing I – Essentials

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
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Ana Lúcia Caeiro Ramos – T:14,5h, S: 5,5h, PL: 2,5h

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:

Ana Paula Gato Rodrigues Polido Rodrigues - T:2h ; S: 9h ; OT:30h
Andreia Filomena Ferreri de Gusmão Gonçalves Cerqueira – T:2,5h ; TP:18h ; PL:74,5h; OT:30
Cândida Rosa de Almeida Clemente Ferrito – S: 8,5h ; PL: 23,5h ; OT: 30h
Celso Pires Ribeiro – TP: 6h ; PL: 45,5h 
Fernanda Paula Santos Leal – T: 2h ; PL: 3h 
Hugo Miguel Martins Alves Franco - TP: 3h ; PL: 5h
Joaquim Manuel de Oliveira Lopes – T: 7h ; S: 2h ; PL: 11h ; OT: 30 h 
Maria de Fátima Graça Frade – 2hT ; TP:9h ; PL: 33h 
Tatiana Daniela Jorge Silva Alves –TP: 6h ; PL: 66h 
Susana Cristina Perdigão Duarte – TP: 8h ; PL: 56h 

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 

estudantes):

A presente UC visa o conhecimento das conceções de Enfermagem, de Processo e de Instrumentos 
Básicos de Enfermagem
Resultados de aprendizagem:
- Reconhece a multiplicidade de conceitos de saúde e doença; 
- Identifica os fatores que interferem na saúde da pessoa, grupo e comunidade;
- Explicita as necessidades humanas como escopo da prestação de cuidados de enfermagem;
- Descreve paradigmas e escolas de pensamento de enfermagem; 
- Discute modelos teóricos de enfermagem; 
- Explicita fundamentos conceptuais da enfermagem como disciplina;
- Caracteriza os instrumentos básicos da disciplina; 
- Desenvolve habilidades associadas à utilização dos instrumentos básicos de enfermagem;
- Reconhece a importância do raciocínio crítico em enfermagem; 
- Caracteriza as etapas do processo de enfermagem; 
- Aplica os conhecimentos e as técnicas mais adequadas à pessoa, situação e contexto; 
- Fornece a fundamentação para os cuidados; 
- Discute a sua atuação no contexto de casos simulados.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

This curricular unit aims the knowledge of Nursing conceptions, Nursing Process and Nursing Basics 
Instruments 
Learning Outcomes:
- Recognizes the multiplicity of concepts of health and disease;
- Identify the factors that influence the health of the person, group and community;
- Explains human needs as the scope of the provision of nursing care;
- Describes paradigms and nursing schools of thought;
- Discusses nursing theoretical models;
- Explains nursing conceptual foundations as a discipline;
- It features the basic tools of the discipline;
- Develops skills associated with the use of nursing basic instruments;
- Recognizes the importance of critical thinking in nursing;
- Features the steps of the nursing process;
- Applies the knowledge and the most appropriate techniques to person, situation and context;
- Provides the foundation for care;
- Discusses its performance in the context of simulated cases.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

CONTEXTOS DE SAÚDE E ENFERMAGEM 
Conceitos de saúde e doença. Determinantes de saúde. Contextos de cuidados, níveis de prevenção e 
promoção da saúde. Necessidades de saúde e necessidades humanas 
ESCOLAS DE PENSAMENTO, MODELOS E TEORIAS DE ENFERMAGEM 
Paradigmas e escolas de pensamento em Enfermagem
Modelos e teorias
INSTRUMENTOS BÁSICOS DE ENFERMAGEM 
Os instrumentos básicos de enfermagem
PENSAMENTO CRÍTICO EM ENFERMAGEM 
Pensamento crítico, processo de enfermagem e tomada de decisão
INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM EM CONTEXTO SIMULADO
Norma Higienização das mãos
Norma Preparar a cama vazia e ocupada.
Norma Mobilizar na cama. 
Norma Aplicar ligaduras
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Norma Posicionar e transferir a pessoa dependente 
Norma Executar colocação e remoção de dispositivos urinários.
Norma Treinar a pessoa a andar com auxiliar de marcha.
Norma Administrar enema de limpeza intestinal.
Norma Monitorizar sinais vitais.
PROJECT BASED LEARNING 
Conhecer, aprender e intervir: Necessidades de saúde das pessoas idosas. 

6.2.1.5. Syllabus:

CONTEXT OF HEALTH AND NURSING
Concepts of health and disease
Health determinants
Contexts of care, prevention and health promotion levels
Health needs and human needs
SCHOOLS OF THOUGHT, MODELS AND NURSING THEORIES
Paradigms and schools of thought in Nursing
Models and nursing theories
BASIC NURSING INSTRUMENTS
The basic nursing instruments
CRITICAL THINKING IN NURSING
Critical thinking, the nursing process and decision-making
INTERVENTION OF NURSING IN SIMULATED CONTEXT
Standard: Hand hygiene
Standard: Prepare empty and occupied bed.
Standard: Mobilize in bed.
Standard: Apply bandages
Standard: Positioning and transfer the dependent person
Standard: Insertion and removal of urinary catheters.
Standard: Train the person to walk with walking aid.
Standard: Administer intestinal cleansing enema.
Standard: Monitor vital signs.
PROJECT BASED LEARNING
Know, learn and intervene: Health needs of the elderly.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

A presente unidade curricular inaugura o processo de formação inicial dos estudantes no que se refere ao 
Processo e aos Instrumentos da disciplina e da profissão de Enfermagem. 
Proporcionando uma visão integrada das conceções teóricas, dos instrumentos básicos, das técnicas e 
procedimentos iniciais e dos contextos de cuidados, considera-se fundamental: 
a) Analisar a perspetiva da enfermagem, à luz da evolução dos cuidados de saúde e dos determinantes de 
saúde;
b) Enquadrar o pensamento de enfermagem de acordo com as escolas de pensamento, modelos e teorias 
de enfermagem;
c) Enfatizar a utilização dos instrumentos básicos de enfermagem;
d) Contextualizar e aplicar o processo de tomada de decisão em enfermagem, enfatizando o pensamento 
crítico e a análise reflexiva;
e) Discutir a intervenção do enfermeiro em contexto de prática simulada;
f) Aplicar, faseadamente, o conhecimento adquirido em projetos com a comunidade.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

This course inaugurates the initial training of students in regard to the process and instruments of 
discipline and nursing profession.
Providing an overview of the theoretical conceptions, the basic tools, techniques and initial procedures 
and care situations, it is essential:
a) Analyze the perspective of nursing in the light of developments in health care and health determinants;
b) Frame the thought of nursing according to the schools of thought, models and nursing theories;
c) Emphasize the use of basic nursing instruments;
d) Contextualize and apply the decision-making process in nursing, emphasizing critical thinking and 
reflective analysis;
e) Discuss the involvement of nurses in the context of simulated practice;
f) Apply, in phases, the knowledge gained in projects with the community.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

METODOLOGIA DE ENSINO
Método expositivo e participativo, estimulando o pensamento crítico e reflexivo dos estudantes.
Dinâmicas de grupo e resolução de exercícios/ casos.
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Aulas práticas, com demostração, treino e retorno de procedimentos de enfermagem.
Seminários de peritos relativos a temáticas específicas.
Orientação tutorial para apoio ao estudante no acompanhamento e desenvolvimento do trabalho de grupo 
(Project Based Learning) e esclarecimento de dúvidas.
Visitas de estudo.
METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO
Prova de avaliação teórica de conhecimentos (individual, sem consulta) - 40% de ponderação.
Prova de avaliação prática de conhecimentos (individual, sem consulta, centrado nas temáticas abordadas 
em aulas teórico-práticas e práticas) - 30% de ponderação. 
Project Based Learning (trabalho de Grupo) – 30% de ponderação (Trabalho escrito -60%; Apresentação 
oral - 20%; Autoavaliação - 10%; Heteroavaliação, pelos pares - 10%)
Exame - Teórico (ponderação de 60%) e prático (ponderação de 40%)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

TEACHING METHODOLOGY
Expository and participatory approach, encouraging critical and reflective thinking of students.
Group dynamics and problem solving / cases.
Practical classes, with demonstration, training and return nursing procedures.
Seminars of experts on specific topics.
Tutorial guidance for student support in monitoring and development of group work (Project Based 
Learning) and clarification of doubts.
Study visits.
EVALUATION METHODOLOGY
Theoretical assessment (individual, without consultation) - 40% weighting.
Practical assessment (individual, without consultation, focusing on themes addressed in practical classes 
and practices) - 30% weighting.
Project Based Learning (Group work) - 30% weighting (Written work 60%, oral presentation - 20%; Self-
Assessment - 10%; hetero, peer - 10%)
Examination - Theoretical (weighting 60%) and practical (40% weighting

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

A Unidade Curricular (UC) de Enfermagem I – Fundamentos: Processo e instrumentos parte do suposto do 
enfermeiro como conhecedor de várias áreas científicas, principalmente das ciências biológicas, sociais e 
humanas, de forma a responder adequadamente às necessidades das pessoas (Virgínia Henderson), 
guiando a prestação de cuidados pelo humanismo, pelo desenvolvimento de uma relação de confiança, 
pelo respeito pelo Outro e reconhecimento das suas necessidades, pela promoção de um ambiente de 
aprendizagem interpessoal e de apoio e pelo uso sistemático de metodologia científica. 
A intervenção do enfermeiro pode ter várias formas, nomeadamente: fazer pelo outro, orientar, apoiar, 
promover o autocuidado (Dorothea Orem), o conforto (Kathy Kolcaba), ensinar ou proporcionar ambiente 
adequado. O enfermeiro está atento às questões da multiculturalidade (Madeleine Leininger), atendendo às 
especificidades da cultura de cada pessoa/família/comunidade; não separa as visões do mundo e o 
enquadramento cultural e social da saúde da pessoa, dos seus grupos e da comunidade onde se insere 
(Betty Neuman). 
Tendo em conta o referido, considerando a enfermagem uma disciplina eclética, poderão ser vários os 
modelos e teorias de enfermagem a adotar, consoante a situação e contexto das pessoas e/ou 
grupos/comunidade com quem se intervém. 
Além do enquadramento teórico-conceptual de Enfermagem, a UC de Enfermagem I tem em consideração 
as orientações da Ordem dos Enfermeiros, da Direção Geral da Saúde, do Plano Nacional de Saúde, assim 
como da União Europeia e da Organização Mundial de Saúde. 
Tendo em conta os pressupostos anteriormente apresentados pretende-se que os estudantes ao longo da 
UC conheçam e discutam as temáticas que vão sendo lecionadas, pelo que se considera pertinente a 
utilização do método expositivo e participativo, estimulando o pensamento crítico e reflexivo dos 
estudantes. 
Perante a importância de aprender a trabalhar em grupo, são também privilegiadas dinâmicas de grupo. 
As aulas teórico-práticas e práticas ao serem dinamizadas num formato de contexto simulado permite 
aproximar o estudante de situações potencialmente reais, estimula o pensamento crítico e percorre as 
etapas do processo de enfermagem, para além da competência instrumental a ser trabalhada. 
Os seminários de peritos aumentam a parceria entre a Escola e as Instituições envolventes e permitem que 
os estudantes consolidem temáticas lecionadas.
A orientação tutorial em grupo, no âmbito do Project Based Learning, permite acompanhar o estudante e 
grupo de estudantes, facilitando e orientando de forma mais próxima o trabalho a ser realizado, bem como 
possibilita a discussão e consenso em grupo. A orientação tutorial em grupo facilita, igualmente, a 
integração do estudante na transição para o ensino superior, funcionando o professor facilitador como 
uma referência para o estudante. 
As visitas de estudo promovem a observação da função do enfermeiro nos diferentes contextos de 
cuidados. 
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6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The Curricular Unit Nursing I - Fundamentals: Process and instruments stems from the assumption of the 
nurse as knowledgeable in various scientific areas, especially the biological, social and human sciences in 
order to adequately respond to people's needs (Virginia Henderson) guiding the provision of care by 
humanism, the development of a relationship of trust, respect for the Other and recognition of their needs, 
by promoting an interpersonal learning environment and support and the systematic use of scientific 
methodology.
The intervention of the nurse can take many forms, such as: do the other, guide, support, promote self-
care (Dorothea Orem), comfort (Kathy Kolcaba), teach or provide appropriate environment. The nurse is 
aware of the issues of multiculturalism (Madeleine Leininger), on the specific culture of each person / 
family / community; does not separate world views and cultural and social environment of the health of the 
person, their groups and the community where it belongs (Betty Neuman).
In view of the above, considering nursing an eclectic discipline may be several models and nursing 
theories to adopt, depending on the situation and context of individuals and / or groups / community whom 
he intervenes.
In addition to the theoretical and conceptual framework of Nursing, the curricular unit Nursing I take into 
account the guidelines of the Order of Nurses, the General Direction of Health, the National Health Plan, as 
well as the European Union and the World Health Organization.
Given the assumptions presented above is intended that students throughout the curricular unit know and 
discuss the issues that are being taught, it is considered appropriate to use the exhibition and 
participatory approach, encouraging critical and reflective thinking of students.
Given the importance of learning to work together, are also privileged group dynamics.
The practical and practical lessons to be streamlined in a simulated context format allows the student to 
approach potentially real situations, encourages critical thinking and go through the steps of the nursing 
process, in addition to the instrumental competence to be worked.
Expert seminars enhance the partnership between the school and the surrounding institutions and allow 
students taught thematic consolidate.
The tutorial group, under the Project Based Learning, allows you to track the student and group of 
students, facilitating and guiding nearest the work to be done so as well as enables discussion and 
consensus group. The tutorial group facilitates also the student's integration in the transition to higher 
education, working the facilitator teacher as a reference for the student.
Study visits promote the observation of the nurse's role in the different contexts of care.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

HENDERSON, Virginia - Princípios básicos dos cuidados de enfermagem do CIE. Loures: Lusodidacta, 
2006. 
LOPES, José et al. – Multiculturalidade: perspectivas da enfermagem: contributos para melhor cuidar. 
Loures: Lusociência, 2009. ISBN: 978-972-8930-45-5. 
NUNES, Lucília; RUIVO, Alice – Manual 2006: Técnicas de Enfermagem. Setúbal: Escola Superior de Saúde, 
2006. ISBN: 972-8431-27-9.
PHANEUF, Margot – Comunicação, entrevista, relação de ajuda e validação. Loures: Lusociência. 2004. 
ISBN 972-8930-84-3. 
POTTER, Patrícia; PERRY, Anne Griffen. Fundamentos de Enfermagem. Conceitos e Procedimentos. 
Loures: Lusociência. 2003. ISBN 972-8930-24-0. 
TOMEY, Ann Marriner; ALLIGOOD, Martha Raile - Teóricas de enfermagem e a sua obra: modelos e teorias 
de enfermagem. Loures: Lusociência. 2004. 
WILKINSON, Judith; VAN LEUVEN, Karen – Fundamentos de Enfermagem: teoria, conceitos e aplicações. 
São Paulo: Roca, 2010. ISBN: 978-85-7241-845-4. 

Mapa X - Investigação I – Epistemologia de enfermagem | Research I – Nursing Epistemology

6.2.1.1. Unidade curricular:

Investigação I – Epistemologia de enfermagem | Research I – Nursing Epistemology

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Lucília Rosa Mateus Nunes – T:12h; S: 10h

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:

Rui Paulo Ramalho Inês – T:8h

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 

estudantes):

a) Conhece os elementos fundamentais para um debate epistemológico
b) Compreende a relação do conhecimento com a filosofia da ciência.
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c) Distingue ciência, conhecimento qualificado, investigação e senso comum.
d) Analisa e discute a relação da epistemologia com o conhecimento
e) Identifica paradigmas científicos e relação com padrões de conhecimento.
f) Analisa a relação entre os métodos e o conhecimento

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

a) Know the key elements for a epistemological debate
b) Understands the relation of knowledge to the philosophy of science.
c) Distinguishes science, skilled knowledge, research and common sense.
d) Analyzes and discusses the relation of epistemology and knowledge
e) Identifies scientific paradigms and their relations to patterns of knowledge.
f) Analyzes the relationship between methods and knowledge

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1. Noções gerais de Epistemologia. 
2. Panorama atual das ciências. O conhecimento e a organização do conhecimento científico. As teorias: o 
«núcleo da ciência». As leis e as teorias científicas. 
3. Funções das teorias. O desenvolvimento das ciências e as exigências da sociedade. Conceito de 
ciência, conhecimento qualificado e investigação. A ideia de progresso do conhecimento científico. 
4. Abordagens epistemológicas – correntes e autores. Bachelard. Rudolph Carnap. Karl Popper. Thomas 
Kuhn. Imre Lakatos. Theodor Adorno. Paul Feyerabend. Michael Polanyi. 
5.Perspetiva epistemológica de enfermagem - Fawcett. Afaf Meleis. Barbra Carper. 
6.Princípios científicos em Enfermagem. Método científico e de resolução de problemas. Os métodos 
científicos e a construção do conhecimento. Fundamentos da investigação. Papel do profissional perante 
a investigação (níveis de produção, facilitação e de utilização). A Translação do Conhecimento e a sua 
importância na enfermagem.

6.2.1.5. Syllabus:

1. Basic concepts of epistemology.
2. Overview of current science. The knowledge and the organization of scientific knowledge. The theories: 
the "core knowledge". The laws and scientific theories.
3. Functions of theories. The development of science and the demands of society. Concept science, 
research and qualified knowledge. The idea of progress of scientific knowledge.
4. Epistemological approaches - current and authors. Bachelard. Rudolph Carnap. Karl Popper. Thomas 
Kuhn. Imre Lakatos. Theodor Adorno. Paul Feyerabend. Michael Polanyi. 
5. epistemological Perspective nursing - Fawcett. Afaf Meleis. Barbra Carper.
6. Scientific Principles in Nursing. Scientific method and problem solving. Scientific methods and the 
construction of knowledge. Research foundations. Role of the professional before the research 
(production levels, facilitation and use). Importance for nursing.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

Enquanto disciplina do conhecimento, a Enfermagem tem por objeto as respostas humanas aos 
problemas de saúde e aos processos de vida, assim como as transições enfrentadas pelos indivíduos, 
famílias e comunidades. 
Atendendo à importância dos princípios científicos e do entendimento atual sobre as abordagens 
epistemológicas, é importante conhecer e compreender os fundamentos do pensamento científico, que 
permitirão construir o desenvolvimento do processo de investigação. E ampliar o debate explorando os 
conceitos de padrões fundamentais do conhecimento em enfermagem bem como às relações entre a 
clínica e o conhecimento. Especialmente tendo em conta, que a epistemologia diz respeito ao estudo 
sobre as fontes, a natureza, os limites e a validade do conhecimento. Daí, a necessidade de abordagem 
das diversas teorias e os modos de compreensão sobre a validade e a possibilidade de conhecimento.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

While a discipline of knowledge, nursing is engaged in human responses to health problems and life 
processes, as well as the transitions faced by individuals, families and communities. Given the importance 
of scientific principles and current understanding of the epistemological approaches, it is important to 
know and understand the fundamentals of scientific thought, which will build the development of the 
research process. And expand the analysis by exploring the concepts of fundamental standards of nursing 
knowledge and relations between clinical and knowledge. Especially given that the epistemology concerns 
the study of the sources, nature, and limits the validity of knowledge. Hence, the need to approach the 
various theories and understanding of modes on the validity and the possibility of knowledge

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Utiliza-se metodologia expositiva e participativa – para a promover, é colocado, na plataforma Moodle, 
texto de apoio para a discussão temática de cada aula. Desenvolvimento de trabalho de pequenos grupos, 
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com debate e síntese em plenário. A avaliação contínua inclui um trabalho de pequeno grupo relativo a um 
epistemólogo e/ou corrente ou escola de epistemologia e um teste individual, cada elemento ponderando 
50% na avaliação

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Used expository and participatory methodology - to promote this, is placed in the Moodle platform, 
supporting text for the thematic discussion of each session. Development work in small groups, plenary 
debate and synthesis. Continuous assessment includes a small group work on an epistemologist and/or 
current or epistemology of school and an individual test, every 50% weighting factor in the evaluation.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

As metodologias de ensino e de aprendizagem são expressões educacionais e, ao mesmo tempo, 
constituem respostas pedagógicas às necessidades de apropriação do conhecimento num dado 
momento; procuramos realizar metodologias ativas, sendo que, por um lado, a dinâmica das aulas vai-se 
modificando ao longo das sessões. Reconhecemos que a epistemologia se coloca como pensamento e 
conhecimento abstrato, de difícil aproximação pelos estudantes – para facilitar, fizemos a escolha de um 
texto de base para cada aula, que o estudante deve ler antes, para poder esclarecer questões e aprofundar 
a compreensão. 
Entendemos selecionar duas estratégias que são, simultaneamente, de ensino-aprendizagem e de 
avaliação, uma de pequeno grupo e outra individual, com tarefas diferentes, ambas em modalidade de 
avaliação contínua. No trabalho de grupo, o estudante pode construir a síntese de um autor, com outros 
colegas; no teste de conhecimentos, pode objetivar a sua compreensão e análise individual. No teste, os 
grupos de resposta têm mais perguntas do que as que o estudante deve responder – por exemplo, de seis 
escolhe três ou de quatro escolhe uma – possibilitando que seja selecionado autor ou matéria que o 
estudante mais julga saber. A avaliação é devolvida aos estudantes, com a correção do teste, 
possibilitando uma meta-avaliação

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The methodologies of teaching and learning are educational expressions and at the same time, provide 
pedagogical responses to appropriate knowledge needs at a given time; tried to perform active 
methodologies, which, on the one hand, the dynamic class will be changing throughout the sessions.
We recognize that epistemology arises as thought and abstract knowledge, difficult to approach by 
students - to facilitate, we made the choice of a basic text for each lesson, the student should read before, 
in order to clarify issues and deepen understanding.
We understand select two strategies that are both teaching-learning and assessment, a small group and 
one individual, with different tasks, both in continuous assessment mode. In group work, students can 
build the synthesis of an author, with other colleagues; the knowledge test, you can aim your 
understanding and individual analysis. In the test, the response groups have more questions than the 
student must answer - for example, six choose three or four chooses one - allowing you to select author or 
subject that the student understands more. The rating is returned to students with test correction 
providing a meta-evaluation.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Soares, Mª Isabel Couto (2004) O que é o conhecimento? Porto: Campo das Letras.
Santos, Boaventura de Sousa (1998) Introdução a uma ciência pós-moderna. Porto: Afrontamento
Hamburguer, Jean (1988) A Filosofia das Ciências Hoje. Lisboa: Fragmentos.
Loose, John (1998) Introdução histórica à Filosofia da Ciência. Lisboa: Terramar.
Artigos selecionados colocados na plataforma Moodle para cada aula.

Mapa X - História da Enfermagem | Nursing History

6.2.1.1. Unidade curricular:

História da Enfermagem | Nursing History

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Ana Paula Gato Rodrigues Polido Rodrigues - T: 25h; S:10h

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:

NA

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 

estudantes):
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A. Explicita entendimento do percurso histórico da profissão
B. Descreve paradigmas e escolas de pensamento de enfermagem, com as características específicas e 
diferenciadoras
C. Compreende o impacto do desenvolvimento das ciências biomédicas, humanas e sociais nos cuidados 
de enfermagem, numa relação interdisciplinar
D. Analisa os elementos estruturantes da enfermagem como profissão, de acordo com as características 
de uma profissão e o percurso histórico-político
E. Argumenta relativamente à evolução das práticas dos cuidados e aos processos de (re)identificação 
profissional.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

A. Explains the historical understanding of the profession course
B. Describe paradigms and schools of thought in nursing, with the specific and distinguishing 
characteristics
C. Understands the impact of the development of biomedical, social and human sciences in nursing care, 
an interdisciplinary relationship
D. Analyses the structural elements of nursing as a profession, according to the characteristics of a 
profession and the historical-political career.
E. Argues regarding the evolution of the practices of care and processes of professional (re) identification.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1.Noções gerais da evolução das práticas de cuidados e de Enfermagem.
2. História e Enfermagem - abordagem histórica, fontes primárias e secundárias. Aplicação da metodologia 
histórica na análise do percurso dos cuidados de enfermagem. 
3. Florence Nightingale – esboço biográfico e acção
4. Perspetiva histórica e processos de (re)identificação. 
5. A Enfermagem em Portugal - desenvolvimento e organização da profissão.
6. A organização da profissão no tempo – características de uma profissão e das organizações 
profissionais. Elenco de características de uma profissão
7. Aspetos da regulação profissional - Enquadramento do Regulamento do exercício profissional de 
enfermagem
8. Perfil do enfermeiro. Perspetivas do papel do enfermeiro na equipa de saúde.

6.2.1.5. Syllabus:

1.General notions of evolution of the practices of care and nursing.
2. History and Nursing - historical approach, primary and secondary sources. Application of historical 
methodology in monitoring progress of nursing care.
3. Florence Nightingale - biographical sketch and action
4. Historical perspective and processes of (re) identification.
5. Nursing in Portugal - development and organization of the profession.
6. The organization of the profession in time - characteristics of a profession and professional 
organizations. Casting characteristics of a profession
7. Aspects of professional regulation - Regulation of the framework of professional nursing practice
8. Nurse profile. Perspectives of the nurse's role in health care team

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

Os conteúdos programáticos foram selecionados e organizados de forma a dar resposta aos objetivos 
esperados da Unidade Curricular. Como evidenciam os objetivos, pretende-se que a abordagem dos 
diferentes temas conduza a um debate reflexivo e crítico dos conteúdos programáticos. Nesse sentido os 
conteúdos proporcionam o conhecimento do percurso histórico da profissão e do pensamento em 
Enfermagem, contribuindo para a análise dos elementos estruturantes da profissão e para a construção de 
uma argumentação critica em relação à evolução da prática dos cuidados de Enfermagem, com base num 
“olhar histórico” sobre a profissão e a sua identidade.
Entende-se, assim, que os conteúdos explicitam claramente a reflexão, discussão e análise pretendidas 
nos objetivos previstos para esta unidade curricular.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

The syllabus were selected and organized to respond to the expected goals of the curricular unit. As 
evidenced by the objectives, it is intended that the approach of different subjects lead to a reflexive and 
critical discussion of the syllabus. In this sense the contents provide knowledge of the historical 
development of the profession and thought in Nursing, contributing to the analysis of structural elements 
of the profession and to the construction of a critical discussion regarding the evolution of the practice of 
nursing care, based on a "historical look" about the profession and its identity.
It is understood, therefore, that the contents clearly explicit reflection, discussion and analysis required in 
the planned objectives for this course.
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6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Método expositivo recorrendo à participação dos estudantes, trabalho em pequenos grupos, análise de 
textos e role-playing. Convite a um enfermeiro para relatar a sua história de vida relacionando-a com o 
desenvolvimento da Enfermagem à época.
Avaliação Contínua: Trabalho Individual (100%)
Avaliação em Exame: Trabalho Individual e discussão

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Expository method using the class participation, work into smaller groups, analysis of texts and role-
playing. Invitation to a nurse for tells your life story linking it to the development of Nursing at the time.
Continuous Assessment: Individual Work (100%)
Exam: Individual Work and discussion

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

Para se alcançarem os objetivos previstos, são utilizadas metodologias que estimulam o desenvolvimento 
dos estudantes, assentes num trabalho contínuo de análise, reflexão e questionamento crítico da história 
da Enfermagem. As metodologias de ensino-aprendizagem incluem a exposição teórica, análise de textos, 
role-playing e a escuta de histórias de vida. Neste contexto, as aulas teóricas serão expositivas e 
participativas, enquanto as sessões letivas de seminário contam com a participação ativa dos estudantes 
e são predominantemente ativas e participativas, com debate, role-playing, argumentação, escuta ativa de 
história de vida e questionamento crítico e reflexão. Considera-se que estas metodologias são as 
indicadas para se atingirem os objetivos previstos para a unidade curricular, pois permitem o 
desenvolvimento de competências de operacionalização analítica e critica, indispensáveis à compreensão 
da história da Enfermagem.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

To achieve the expected objectives, methodologies are utilized to encourage the development of the 
students, based on a continuous work of analysis, reflection and critical questioning of the history of the 
profession. The teaching-learning methodologies include the theoretical exposition, analysis of texts, role-
playing and listening to life stories. In this context, the lectures will be expository and participatory, while 
the seminar sessions count on the active participation of students and are predominantly active and 
participatory, with debate, role-playing, discussion, active listening life story and critical questioning and 
reflection. It is considered that these methods are indicated for achieving the goals set for the curricular 
unit, because they allow the development of analytical and critical skills, indispensables to understanding 
the History of Nursing.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Nunes, L. (2003) Um Olhar sobre o Ombro. Enfermagem em Portugal (1881-1998). Loures: Lusociência.
Amendoeira, J. (2006) Uma Biografia Partilhada em Enfermagem. Coimbra: Formasau,
Bento, M.C. (1999) Enfermagem, que identidade? Lisboa: Fim de Século.
Buresh, B.; Gordon, S. (2004) Do Silencio à Voz. Coimbra: Ariadne.
Collière, M. F. (1999) Promover a vida: Da prática das mulheres de virtude aos cuidados de enfermagem. 
Lisboa: Lidel, Edições Técnicas.
Collière, M.F (2003) Cuidar... A primeira arte da vida. Loures: Lusociência. 
Ferreira, F.A. G. (1990) História de saúde e dos serviços de saúde em Portugal. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian
Hesbeen, W. (2000) Cuidar no Hospital: Enquadrar os cuidados de enfermagem numa perspectiva de 
cuidar. Lisboa: Lusociência
Kérouac, S. et al (1994) La pensée infirmière. Laval: Edition Études vivantes,
Silva, H. (2014) Saúde Materno-Infantil em Portugal (1929-1957) Loures: Lusodidacta 

Mapa X - Sistema de Saúde | Health System

6.2.1.1. Unidade curricular:

Sistema de Saúde | Health System

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Ana Paula Gato Rodrigues Polido Rodrigues - T: 15h; S: 5h

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:

Filipa Alexandra Bragadeste Lopes - T: 15h
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6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 

estudantes):

•Explicar o conceito, tipologia, funcionamento e características dos sistemas de saúde português e 
europeu, apresentando outros exemplos a nível internacional.
•Analisar as problemáticas relacionadas com o desenvolvimento, financiamento e desafios atuais 
colocados aos sistemas de saúde.
Espera-se que os estudantes adquiram as seguintes competências:
•Compreende os conceitos de sistema de saúde, serviço nacional de saúde, centro hospitalar, 
agrupamentos de centros de saúde, unidades de saúde familiares, unidades de cuidados na comunidade, 
unidades de cuidados personalizados, unidades saúde pública, unidade local de saúde.
•Distingue as várias componentes e formas de organização dos sistemas de saúde, a nível geral e mais 
aprofundadamente do sistema de saúde português.
•Reconhece a natureza sistémica da problemática da saúde nas sociedades modernas.
•Fundamenta a relevância dos profissionais de saúde, e especificamente dos enfermeiros, no sistema de 
saúde.
•Aplica o pensamento crítico.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

• Explain the concept, typology, action and characteristics of Portuguese and European health systems, 
and also presenting other international examples.
• Analyse the problems related to the development, financing and current challenges to health systems.
It is expected that students acquire the following skills:
• Understands the concepts of health system, national health service, hospital, groups of health centers, 
family health units, community care units, personalized care units, public health units, local health unit.
• Differentiates the various components and forms of organization of health systems at a general level and 
further the Portuguese health system.
• Recognizes the systemic nature of the health problem in modern societies.
• Bases the relevance of health professionals, and particularly nurses, in the health system.
• Apply critical thinking.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1.Sistemas de Saúde
•Evolução histórica – doutrinas e implicações sociais
•O modelo social europeu e outros modelos – raízes históricas
•Tipologia e Sistemas de saúde na União Europeia
2.Sistemas de Saúde Públicos
•Tipologias quanto ao modo de financiamento
•Principais problemas dos sistemas de saúde
•Formas de financiamento da prestação de cuidados 
3.Problemas atuais do financiamento e da prestação de cuidados
4.Politicas de controlo de custos
5.Reformas recentes dos sistemas de saúde
6.Sistema de Saúde em Portugal
•Universalidade dos cuidados
•Formas de intervenção
•As unidades prestadoras de cuidados de saúde
•A estrutura demográfica e a escassez de estudos epidemiológicos – implicações 
•Evolução e perspetivas
7.Desafios e oportunidades do Serviço Nacional de Saúde, das instituições privadas e do sector social da 
prestação de cuidados de saúde.

6.2.1.5. Syllabus:

1. Health Systems
• Historical evolution - doctrines and social implications
• The European social model and other models - historical roots
• Type of health systems
• Health systems in the European Union
2.Public Health Systems
• Typologies of financing
• The main problems of health systems
• Forms of financing of care 
3.Current problems of funding and care
4.Policy of cost control
5.Recent reforms of health systems
6.Health system in Portugal
• Universality of care
• Equality versus equity

Page 62 of 275ACEF/1516/25242 — Guião para a auto-avaliação

28/12/2015http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=7eb76255-1ced-8395-9c86-...



• Intervention forms
• The health care units
• The demographic structure and the lack of epidemiological studies - implications for the health system
.Evolution and perspectives
7. Challenges and opportunities of the National Health Service, private institutions and social sector 
delivery of health care.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

Os conteúdos programáticos estão organizados de modo a que o estudante possa atingir os resultados 
esperados para esta UC e articulam-se entre si. Assim todos os conteúdos programáticos respondem aos 
objetivos principais da unidade curricular. Especificamente os conteúdos programáticos 1,2, 6 e 7 
respondem à aquisição das competências relacionadas com os principais conceitos e de conhecimento 
sobre o funcionamento e organização dos sistemas de saúde e também sobre os aspetos que se 
relacionam com o seu financiamento. Os conteúdos 3,4, 5 e 7 permitam uma análise mais aprofundada e 
pretendem responder às competências que envolvem uma análise crítica do desenvolvimento e 
problemáticas dos sistemas de saúde. 

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

The contents are organized so that the student can achieve the results expected for this curricular unit and 
are linked with each other. So all syllabus meet the main goals of the course. Specifically the syllabus 1.2, 
6 and 7 respond to the acquisition of skills related to the main concepts and knowledge about the 
functioning and organization of health systems and also on aspects relating to its financing. The contents 
of 3.4, 5 and 7 permit further analysis and aimed at meeting the skills that involve a critical analysis of 
development and problems of health systems. 

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Expositiva-participativa com recurso à participação da turma e ao trabalho individual do estudante. 
Discussão de casos em sala de aula. De acordo com os objetivos essenciais da unidade curricular, a 
avaliação da aquisição das competências será feita com base na realização de um teste escrito sobre a 
matéria apresentada.
Avaliação Contínua:
Prova escrita (100%)
Avaliação em Exame:
Prova escrita (100%)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Expository-participatory method using the class participation and individual work of the student. 
Discussion of cases in class.According to the essential objectives of the curricular unit, the assessment of 
the acquisition of skills will be based on completion of a written test.
Continuous Assessment: Written test (100%)
Exam: Written test (100%)

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

A metodologia de ensino apresenta-se de acordo com os objetivos da unidade curricular, 
consubstanciados nas competências a adquirir por parte dos estudantes.
O método expositivo-participativo, tal como a discussão de casos, adotado para as aulas teóricas é 
adequado à apresentação dos conteúdos abordados na unidade curricular. Além disso, permite o 
contributo dos estudantes e o desenvolvimento da sua capacidade crítica. As metodologias selecionadas, 
permitem aos estudantes analisar e discutir as políticas de saúde e a intervenção dos profissionais de 
saúde.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The teaching methodology is presented according to the objectives of the course, embodied in the skills to 
be acquired by students. The participatory-expository teaching methodology, such as case discussions, 
adopted is appropriate to the objectives established in the course. Also, this teaching methodology allows 
the contribution of students and the development of skills on critical analysis. The selected methodologies 
enable students to analyse and discuss the health policies and the intervention of health professionals.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Simões, J. (2005) Retrato Politico da Saúde. Coimbra: Almedina 
Simões, J., Coord. (2010) 30 anos do Serviço Nacional de Saúde-um percurso comentado. Coimbra: 
Almedina
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Campos, A. C. (2008) Reformas da saúde-o fio condutor. Coimbra: Almedina
OECD (2008) Health at a glance. OECD INDICATORS. 
Observatório Português dos Sistemas de Saúde (2010) Relatório da Primavera 2010. Lisboa: Observatório 
Português dos Sistemas de Saúde
Barros, P. P.; Simões, J.; (2007) Health Systems in Transition– Portugal Health System Review. European 
Observatory On Health Systems And Policies
Unger, et al (2010) International Health and Aid Policies: The Need for Alternatives. Cambridge: University 
Press.

Mapa X - Anátomo-Fisiologia I - Anatomo-Physiology I

6.2.1.1. Unidade curricular:

Anátomo-Fisiologia I - Anatomo-Physiology I

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Carlos Manuel dos Santos Carvalho - T: 40h; TP: 15h

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:

NA

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 

estudantes):

Introduzir o estudante no estudo, conhecimento e compreensão dos conceitos básicos estruturais 
(Anatomia) e funcionais (Fisiologia) do corpo humano.

Conhecer a constituição dos órgãos, aparelhos e sistemas, relacionando a sua constituição com as 
funções que desempenham.

Relacionar o conhecimento da Anatomia e da Fisiologia com a prática da Enfermagem.

Estimular o interesse do estudante pela investigação e exercício do sentido crítico da aprendizagem.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

Introduce the student in the study, knowledge and understanding of the structural basics (anatomy) and 
function (physiology) of the human body.

Know the structure of the organs and systems, linking their constitution with the functions they perform.

Relate knowledge of anatomy and physiology with the practice of nursing.

Stimulate student interest in research and exercise critical learning sense.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

O Corpo Humano como um todo: Conceitos de Anatomia e Fisiologia. Homeostasia e mecanismos de feed-
back. Potenciais Eléctricos: Potencial de Membrana e de Acção. 
Sistema Esquelético: A cartilagem como modelo para a formação do osso. Histologia do osso. 
Crescimento e formação dos ossos: Anatomia descritiva da Osteologia.
Artrologia: Classificação e constituição; estudo das principais articulações
Sistema Muscular: Tipos de tecido muscular; a placa motora; a transmissão do impulso. Estudo 
topográfico dos grupos musculares
O Sistema Endócrino: relação com o sistema nervoso; as glândulas endócrinas 
Sistema cardiovascular: anatomia do coração; o ciclo cardíaco; o ECGAngiologia: constituição dos vasos 
sanguíneos; estudo da circulação arterial e venosa; regulação da pressão arterial. A circulação linfática; 
relação com o sistema imunitário.
Aparelho respiratório: Anatomia das vias respiratórias. Volumes e capacidades pulmonares. Mecanismos 
de trocas gasosas. A regulação da respiração.

6.2.1.5. Syllabus:

The Human Body as a whole: Anatomy and Physiology Concepts. Homeostasis and feedback mechanisms. 
Electric potential: Membrane and action. The excitable tissues.
Skeletal System: The cartilage and bone formation. Histology of the bone. The different types of 
ossification. Growth and bone formation.
Arthrology: Classification and constitution. Study of the main joints.
Muscular system: Types of muscle tissue. Topographical study of muscle groups.

Page 64 of 275ACEF/1516/25242 — Guião para a auto-avaliação

28/12/2015http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=7eb76255-1ced-8395-9c86-...



The Endocrine System: The gland, the hormone and target cell. 
Cardiovascular system: heart anatomy; the cardiac cycle; cardiac electrophysiology; ECG; regulation of 
cardiac activity.
Angiology: formation of blood vessels; study of arterial and venous circulation; blood pressure; regulation 
of blood pressure.
Lymphatic circulation; their constituents and relationship with the immune system.
Respiratory system: Anatomy of the respiratory tract. Ventilation. Lung volume and capacity. Mechanisms 
of gas exchange. The regulation of respiration.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

Os conteúdos programáticos desta Unidade Curricular foram definidos em articulação com outras 
unidades curriculares que integram o plano de estudo do 1º Ano de Enfermagem, nomeadamente as de 
Enfermagem, de modo a explorar sinergias entre estas, permitindo uma melhor compreensão dos 
conteúdos similares a diferentes disciplinas.
No que diz respeito concretamente à Unidade Curricular de Anatomo-Fisiologia I, o conhecimento por 
parte do aluno dos seus conteúdos programáticos, permitirá que sejam atingidos os objetivos propostos, 
nomeadamente a compreensão da constituição de diferentes órgãos e sistemas do corpo humano, o 
conhecimento da sua função e inter-relação, permitindo desta forma a aquisição de conhecimentos 
fulcrais para o futuro exercício da Enfermagem.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

The course program were defined in conjunction with other curricular units that integrate the study plan of 
the 1st Year of Nursing, in order to exploit synergies between them, allowing a better understanding of 
similar content to different disciplines.
With regard specifically to the Curricular Unit Anatomo- Physiology I, knowledge of the course's content 
will allow the goals to be achieved, namely the understanding of the constitution of different organs and 
body systems, knowledge of its function and interrelationship, thereby enabling the acquisition of core 
knowledge for the future exercise of Nursing.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Aulas teóricas com apresentação dos temas com apoios audiovisuais (slides, vídeos, etc.) e com utilização 
de modelos anatómicos ou cartas anatómicas.
Avaliação distribuída, através da realização de 2 frequências; realização de exame final para os alunos que 
não obtiveram aproveitamento na avaliação contínua.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Lectures with presentation of the themes with audiovisual support and use of anatomical models and 
anatomical charts.
Distributed evaluation, by performing two tests; final exam for students who did not obtain positive 
classification.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

As metodologias de ensino estão adequadas à aprendizagem dos conceitos de Anatomia e Fisiologia dos 
diferentes sistemas e aparelhos que constituem o corpo humano.
A utilização dos modelos anatómicos e restantes recursos disponíveis na Escola permitem aos alunos 
uma melhor perceção das principais referências anatómicas do corpo humano.
A utilização de apoios audiovisuais, concretamente gráficos, vídeos ou outros recursos facilitam a 
compreensão dos diferentes fenómenos fisiológicos do organismo humano, sua inter-relação e regulação.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The teaching methodologies are appropriate to learning the concepts of Anatomy and Physiology of 
different systems and devices that make up the human body.
The use of anatomical and other resource models available at the school allow students a better perception 
of the main anatomical references of the human body.
The use of audiovisual supports, namely graphics, videos or other features facilitate the understanding of 
different physiological phenomena of the human body, their interrelation and regulation.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Seeley;Stephens; Tate (2011) Anatomia & Fisiologia; Lusodidacta; 6ª edição 
Williams; Warwick (1989) Gray’s Anatomy. 37ª ed. Churchill Livingstone Ed.
Rouviére, H. ; Delmas, A. (2002 ) Anatomie Humaine. 15ª ed. Masson Ed.
Guyton, Arthur; Hall, John (2006) Textbook of Medical Physiology. 11ª ed. W. Saunders Company
J. Hansen; B. Koeppen (2003) Atlas de Fisiologia Humana de Netter. Artmed.
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KJ Moll; M Moll (2005) Atlas de Anatomia. 4ª edição; Lusociência.
The Ciba Collection of Medical Illustrations – Frank Netter; Ciba Geigy

www.bartleby.com/107
www.anatomytrains.com

Mapa X - Biofísica e Bioquímica | Biochemistry and Biophysics

6.2.1.1. Unidade curricular:

Biofísica e Bioquímica | Biochemistry and Biophysics

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Maria Helena de Figueiredo Ramos Caria (41h tipologias, T, TP e P/L)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:

Anna Barszczak Sardinha Letournel (65h - 3 tipologias, T, TP e P/L)

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 

estudantes):

Esta unidade curricular pretende proporcionar ao estudante a integração de conteúdos aplicados ao ser 
humano em homeostasia, na perspetiva bioquimica e biofísica. No final da Unidade Curricular é esperado 
que os estudantes demonstrem: 
Conhecimento sobre as caracteristicas inorgânicas e orgânicas do Ser Humano; Conhecimento sobre o 
papel metabólico dos principais órgãos e o seu envolvimento no metabolismo energético; Capacidade de 
compreender os processos de controlo celular através do estudo da integração metabólica aplicada a 
hormonas como a insulina, adrenalina, etc.; Conhecimento sobre os potenciais elétricos das células e a 
relação com a fisiologia nervosa e muscular; Conhecimento sobre os tipos e efeitos da radiação biológica; 
Relaciona a dose biológica de radiação com processos terapêuticos; Conhece as propriedades da luz laser 
e as suas aplicações em medicina; Conhecer princípios da análise do movimento e propriedades 
biomecânicas de ossos e músculos.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

This course aims to provide students with applied knowledge on human body homeostasis, considering a 
biochemistry and biophysics perspective. At the end of the course students are expected to demonstrate: 
Knowledge of inorganic and organic characteristics of the human body; Knowledge of the metabolic role of 
the principal organs and their involvement in energetic metabolism; Ability to know the cellular control 
processes by studying the metabolic integration by hormones such as insulin, epinephrine, e.g.; 
Knowledge of the electrical potential of the cells and the relationship with nerve and muscle physiology; 
Knowledge of the types and effects of biological radiation; Relation of the biological dose of radiation with 
therapeutic procedures; Know the properties of lasers and its applications in medicine; Know principles of 
movement analysis and biomechanical properties of bone and muscle.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

Parte I: Bioquímica
1. Composição inorgânica do corpo humano
2. Composição orgânica do corpo humano
3. Metabolismo Energético
4. Papel metabólico de diferentes órgãos
5. Integração Metabólica
Regulação hormonal : insulina e da glucagina

Parte II: Biofísica
1. Bioelectricidade e eletrofisiologia
Potencial de membrana de repouso
Geração, propagação e transmissão de impulsos nervosos
Contração muscular de músculos estriados
Técnicas de medição de sinais elétricos
2. Medicina nuclear
Conceitos fundamentais 
Interação entre radiação e matéria
Efeitos da radiação em biomoléculas e estruturas moleculares
Técnicas de imagem médica em medicina nuclear: princípios e aplicações
Conceitos de radioterapia
3. Lasers em medicina
Definição, propriedades e geração de lasers
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Interações entre lasers e tecidos
Aplicações de lasers em medicina
4. Biomecânica
Análise do movimento: princípios e aplicações
Propriedades biomecânicas dos ossos
Músculos esqueléticos e contração muscular

6.2.1.5. Syllabus:

Part I: Biochemistry
1. Inorganic composition of the human body
2. Organic composition of the human body
3. Energy Metabolism
4. Metabolic role of different organs
5. Metabolic Integration
Hormonal regulation: insulin and of glucagon
Part II: Biophysics
1. Bioelectricity and electrophysiology
Resting membrane potential
Generation, propagation and transmission of nerve impulses
Muscle contraction of striated muscles
Techniques for measuring electrical signals
2. Nuclear Medicine
Fundamental concepts
Interaction between radiation and matter
Radiation effects on biomolecules and molecular structures
Medical imaging techniques in nuclear medicine: principles and applications
Radiotherapy concepts
3. Lasers in Medicine
Definition, properties and generation of lasers
Interactions between lasers and tissue
Applications of lasers in medicine
4. Biomechanics
Motion Analysis: Principles and Applications
Biomechanical properties of bones
Skeletal muscles and muscle contraction

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

Os conteúdos programáticos indicados são o suporte teórico necessário ao domínio dos conhecimentos 
necessários à compreensão dos limites metabólicos/bioquimicos e biofisicos do ser humano. Contribuem 
para a compreensão de alterações metabólicas na origem de desiquilibrios eventualmente patológicos e 
com tradução em análises bioquimicas, de patologia clínica, imunológicas, etc. Contribuem para a 
compreensão da bioletricidade humana facilitando o conhecimento sobre formas de registo de sinais 
elétricos comuns. Permitem também compreeender os efeitos da radiação e dos lasers quer no tratamento 
quer na avaliação de sintomas associados a patologias. As noções de biomecânica revelam-se 
determinantes em processos da prática profissional futura dos estudantes, bem como os restantes 
conteúdos que assim estão ajustados aos objetivos definidos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

The syllabus referred are the theoretical support needed to develop the knowledge necessary to 
understand the metabolic / biochemical and biophysical limits of the human being. Contribute to 
understand the metabolic changes associated to possibly pathologies associated with evidence in 
biochemical, clinical pathology and immunological analysis. The syllabus also contribute to the 
understanding of bioelectricity facilitating the knowledge of common registration of human electrical 
signals. They also allow the understanding of the effects of radiation and lasers to assess the treatment of 
symptoms associated with diseases. The biomechanics notions are decisive in real situations future 
professional health care professional now students, as well all the other contents that are well adjusted to 
the defined objectives.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

A metodologia pedagógica da unidade curricular assenta no método expositivo. Recorrer-se-á à 
plataforma e-learning Moodle para apoio ao ensino, nomeadamente como repositório de informação, fórum 
e entrega de trabalhos. 
Cada parte, Bioquímica e Biofísica, tem um peso de 50% para a avaliação final. A componente teórica 
inclui as aulas teóricas (T) e as aulas teórico-práticas (TP) e tem no conjunto um peso de 70% para a 
avaliação final da UC, obtida pela média de dois testes. A componente prática, com um peso de 30% da 
avaliação da UC, envolve a realização de pequenos registos realizados na própria aula da actividade, e 
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respondidos em grupo.
A avaliação será dada pela fórmula: (Média dos 2 testes)*70%+(média dos relatórios)*30%, sendo que em 
cada elemento de avaliação o estudante tem de obter 8,5 valores como nota mínima.
Estudantes que não tenham obtido aprovação em avaliação continua poderão realizar a UC por exame 
onde cada parte da UC corresponde a 50% do exame.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Teaching methodology of the course is based on oral exposition and data show exhibition of contents. The 
e-learning platform Moodle will be used to support knowledge, contributing as an information repository, 
as discussion and delivery point of works. Each part of the course, Biochemistry and Biophysics, has a 
50% contribution for the final assessment. Theoretical component includes theoretical classes (T) and 
theoretical-practical classes (TP) and is set in a 70% weight for final evaluation, obtained by the average of 
two tests. The practical component accounts for 30% of final evaluation and includes small reports made 
during the classes.
The evaluation will be given by the formula: (average of 2 tests) * 70% + (average of reports) * 30%, and in 
each evaluation element the student must obtain 8.5 values as minimum grade for positive evaluation.
Student who has not passed evaluation continues, may perform a final exam where each part of the course 
accounts for 50% of the exam.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

Os principais objetivos desta unidade curricular associam-se ao desenvolvimento de competências para 
conhecer a perspetiva bioquimica e biofisica na interação com o corpo humano. A metodologia assente no 
método expositivo e a realização de trabalhos práticos, versando os conteúdos das aulas teóricas, 
considera-se ser um processo adequado de transmitir aos alunos os conhecimentos essenciais para 
atingir os objetivos propostos. O recurso à plataforma e-learning Moodle permite promover um maior 
contacto entre os elementos do corpo docente e os estudantes, quer através de atividades de fórum quer 
noutras que estimulam a comunicação entre elementos (testes para auto-avaliação, disponibilização das 
aulas ministradas, etc.) 

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The main objectives of this discipline are learning outcomes associated with the knowledge of 
biochemistry and biophysics properties of the Human body. To consolidate the contents of theoretical 
lectures, methods are accurate for exhibitions and for practical work conducted in the laboratory in order 
to allow students to achieve the objectives. The use of e-learning platform Moodle promotes greater 
contact between teachers and students, either through forums or other activities that stimulate 
communication between individuals (self-assessment tests, availability of the classes, e.g.).

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

COTTERILL, Rodney; Biophysics: An introduction; John Wiley & Sons, Ltd. Reimpressão 2004.
• DURAN, José Enrique Rodas. Biofísica: Fundamentos e aplicações. Prentice Hall, São Paulo, 2003.
•KANE, Suzanne Amador. Introduction to physics in modern medicine. CRC Press Taylor & Francis Group, 
Boca Raton, 2nd edition, 2009.
•LOZANO, José Antonio et al. Bioquímica Y Biologia Molecular para ciencias de la salud. Madrid: 
Interamericana McGraw-Hill. 2ªed.3ª reimpressão 2003. 
••PLONSEY, R. and BARR, R. C.; Bioelectricity: A quantitative approach; Springer.3nd edition, 2007.
•QUINTAS, Alexandre; FREIRE, Rita Ponces; HALPERN, Manuel. Bioquímica - Organização Molecular da 
Vida. Lisboa: Edições Lidel. 2008.

Mapa X - Ética I - Ethics I

6.2.1.1. Unidade curricular:

Ética I - Ethics I

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Lucília Rosa Mateus Nunes – T: 25, S:10

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:

NA

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 

estudantes):
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Desenvolve conhecimentos sobre ética filosófica
Identifica e respeita os seus valores e crenças bem como os dos outros
Adequa os princípios da ética à argumentação e à conduta em sala de aula
Analisa aprofundadamente um princípio, virtude ou valor
Responde pelas suas ações e pelos juízos que elabora

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

Develops knowledge of philosophical ethics
Identifies and respects their values and beliefs and those of others
Fits the principles of argumentation ethics and conduct in the classroom
Examines in depth a principle, virtue or value
Accountable for its actions and the judgments

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1. Ética – conceitos básicos. Relação com a Moral, a Axiologia, a Deontologia e o Direito.
2. Virtudes e Valores; fundamentação da hierarquia de valores.
3. A Pessoa - Dignidade da pessoa. Alteridades e relação com o Outro.
4. Dignidade da pessoa e direitos humanos. 
5. Ética da vida: compreensão do humano, do corpo, da vida, do sofrimento. 
6. O Agir - Processo de tomada de decisão. Liberdade, responsabilidade e dever. Relação com a cidadania
7. Perspetivas teóricas da ética. Principais correntes.
8. A Ética filosófica e a relação com as éticas aplicadas.

6.2.1.5. Syllabus:

1. Ethics - basics. Relationship with Morale in Axiology, Deontology and Law.
2. Virtues and Values; reasoning of the hierarchy of values.
3. The Person - Dignity of the person. Otherness and relationship with the Other.
4. Dignity and human rights.
5. Ethics of life: understanding the human body, life, suffering.
6. The Acting - Process of decision making. Freedom, responsibility and duty. Relation to citizenship
7. Theoretical perspectives of ethics.
8. Ethics and philosophical relationship to applied ethics.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

A escolha dos conteúdos programáticos decorreu do entendimento sobre os conhecimentos e habilidades 
necessárias para atingir os objetivos de aprendizagem. Quer no que respeita aos conhecimentos sobre 
ética filosófica, como à discussão sobre os seus valores e crenças bem como os dos outros. Conhecer os 
documentos bioético-jurídicos e os direitos humanos numa perspetiva ética, centra-se na importância da 
dignidade humana, da ética da vida e do agir humano. As diferentes teorias éticas permitem uma maior 
amplitude de horizontes e a aprendizagem de princípios e valores para analisar e refletir, sem 
predominância de uma corrente ou pensamento. A finalidade é ajudar o estudante a refletir sobre o seu 
agir, na perspetiva ética – os conhecimentos, capacidades e habilidade reflexivas suportam essa 
finalidade. 

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

The choice of the syllabus was due to the understanding of the knowledge and skills necessary to achieve 
the learning objectives. Both with regard to knowledge of philosophical ethics, as the discussion about 
their values and beliefs and those of others. Knowing the bioethical and legal documents and human rights 
from an ethical perspective, focuses on the importance of human dignity, ethics of life and human acting. 
The different ethical theories allow a greater range of horizons and learning principles and values to 
analyse and reflect, without predominance of a current or thought. The purpose is to help the student to 
reflect on their actions, ethics perspective - the knowledge, skills and ability reflective support this 
purpose.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Método expositivo-participativo e reflexivo. Utilização de dinâmicas de pesquisa e reflexão em grupos, 
partilhada em sala. Leitura e análise de textos e debate, com recurso a elementos próximos dos 
estudantes (notícias, filmes, etc). Na avaliação contínua, utilizam-se dois elementos: uma síntese, realizada 
em trabalho de grupo, relativa a uma Teoria Ética, que é apresentada e discutida em aula, ponderando 25% 
para a avaliação; um ensaio individual, centrado na descrição e análise de um conceito da Ética, princípio, 
virtude ou valor - de escolha livre pelo estudante, com máximo de 20 páginas de texto e ponderação de 
75%. 

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
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Lectures with participatory and reflective method. Use of dynamic research and reflection in groups, 
shared in class. Reading and analysis of texts and debate, using students close elements (news, movies, 
etc ). The continuous evaluation use two elements : a synthesis held in group work on a Theory Ethics , 
which is presented and discussed in class , weighing 25 % for the evaluation; an individual essay , 
centered in the description and analysis of a concept of ethics , principle , virtue or value - free choice by 
the student, with a maximum of 20 pages of text and weighting 75 % .

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

As metodologias de ensino e de aprendizagem são expressões educacionais e, ao mesmo tempo, 
constituem respostas pedagógicas às necessidades de apropriação do conhecimento num dado 
momento; procuramos realizar metodologias ativas, sendo que, por um lado, a dinâmica das aulas vai-se 
modificando ao longo das sessões - pela própria adesão dos estudantes, pelo interesse dos assuntos ou 
pela compreensão da relevância. A utilização de outras fontes para refletir, como os filmes ou os livros, 
propicia um alargamento dos horizontes reflexivos pelo que, a bem do rigor, importa definir claramente o 
que se pretende em cada sessão e validar com os estudantes (no início e no final) as metas que nos 
animam em cada aula. O próprio fundamento das metodologias ativas é de natureza ética, ou seja, 
alicerçam-se no respeito pela autonomia do estudante (mais concretamente da sua promoção, processo 
que vai recebendo hoje a designação de capacitação) e supõe um discente capaz de se autogovernar, de 
autoregular os seus processos de aprender. O processo de ensino-aprendizagem foi orientado para a 
aquisição de conhecimentos, de, capacidades e habilidade reflexivas; em consequência, entendemos 
selecionar duas estratégias que são de ensino-aprendizagem e de avaliação, uma de pequeno grupo e 
outra individual, com tarefas diferentes, ambas em modalidade de avaliação contínua. Num trabalho de 
grupo, o estudante pode discutir e desenvolver-se em diálogo com os outros, na procura da compreensão 
da teoria ética. É bastante interessante quando, na apresentação, os grupos patenteiam diferentes 
interpretações ou posições a partir dos elementos centrais da teoria. Mas sabemos quão difícil é equilibrar 
os níveis de trabalho dos vários membros de um grupo e, em algumas circunstâncias, para alguns 
estudantes, defender a sua posição ou convicção. Daí, a relevância da complementaridade do trabalho 
individual, em que o estudante apresenta vocabulário próprio, seleciona a informação necessária para o 
objetivo, explicita a compreensão de determinados conteúdos, elabora a partir das fontes. É na altura em 
que se esclarecem dúvidas sobre o trabalho, que se salienta a honestidade intelectual, se recrimina o 
copy-paste ou outras formas de plágio e se valoriza a produção de texto pelo estudante com base em 
referenciação correta das fontes, no respeito pelo princípio da integridade académica. Consideramos que 
os estudantes terem conhecimento do modo de avaliação é tão relevante como interpretarem 
adequadamente os resultados – por isso, a avaliação é discutida e dado feedback aos estudantes, quer na 
forma geral, ao coletivo, quer devolvendo o trabalho individual com comentários, que permitam ao 
estudante compreender a avaliação que lhe foi atribuída. 

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The methodologies of teaching and learning are educational expressions and, at the same time, provide 
pedagogical responses to appropriate knowledge needs at a given time; we seek to accomplish active 
methodologies, and the dynamics of the classes will be changing throughout the sessions - by the 
accession of the students, for the interest of the subjects or the understanding of relevance. The use of 
other sources, as movies or books, to reflect, provides a broadening horizons reflective so for the sake of 
accuracy, it clearly define what is intended in each session and validate with the students (at the beginning 
and end ) the goals that encourage us in each class. The basis of active methodologies is ethical by nature 
- that is, is founded on the respect for student autonomy (notably their promotion, a process which will 
now receive the designation of training) and suppose a student able of self-government, self-regulate their 
processes to learn. The process of teaching and learning was directed towards the acquisition of 
knowledge, of ability and cognitive skills; as a result, we believe select two strategies that are teaching-
learning and assessment, a small group and one individual, with different tasks, both in continuous 
assessment mode. In group work, students can discuss and develop in dialogue with others in the search 
for understanding of ethical theory. It is quite interesting when in presentation, groups patenting different 
interpretations or positions from the central elements of the theory. But we know how difficult it is to 
balance the working levels of the various members of a group and, in some circumstances, for some 
students, defend its position or belief. Hence, the importance of complementarity of individual work, in 
which the student presents own vocabulary, select the necessary information for the purpose, explains the 
understanding of certain content, develops from the sources. In the moments that we answer questions 
about the work, that could be remarked intellectual honesty, reproached the copy-paste or other forms of 
plagiarism and appreciates the text output by the student based on proper referencing of sources, while 
respecting the principle of academic integrity. We believe that students have reviewed the mode of 
knowledge is as important as properly interpreting the results - so the evaluation is discussed and given 
feedback to students, either in general, the collective, by returning the individual work with comments, 
allowing the student to understand the evaluation assigned to it.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Aristóteles (1965) Ethique de Nicomaque. Paris: Flammarion.
Comte-Sponville, André (1996) Pequeno tratado das grandes virtudes. Lisboa: Bertrand, 1996. 
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Corey, Gerald (1997) Issues and Ethics in the Helping Professions. Londres: Wodsworth Pub Co.
Kant, Imanuel (1986) Fundamentação da metafísica dos Costumes. Lisboa: Edições 70.
Marques, Ramiro (2000) Breve História da Ética Ocidental. Lisboa: Plátano Editora.
Nunes, Lucília (2009) Ética: raízes e florescências, em todos os caminhos. Loures: Lusociência.
Singer, Peter (1993) A companion to Ethics. Londres: Blackwell.
Savater, Fernando (2007) Convite à Ética. Lisboa: D. Quixote. 
Savater, Fernando (1993) Ética para um Jovem. Lisboa: Editorial Presença. 

Mapa X - Didática em Enfermagem | Didactics in Nursing

6.2.1.1. Unidade curricular:

Didática em Enfermagem | Didactics in Nursing

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

António Manuel Martins de Freitas (T: 8h; S: 6h: OT: 4h)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:

Fernanda Paula Santos Leal - T: 2h; S: 4h; TP: 4h
Marta Patricia Argüello Argüello: OT: 10

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 

estudantes):

Compreende os fundamentos teóricos da Unidade Curricular;
Adquire e desenvolve competências para trabalhar em grupo;
Conhece a organização e funcionamento das bibliotecas, no seu geral e especificamente do CRAI – Centro 
de Recursos para a Aprendizagem e Investigação da Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de 
Setúbal;
Usa as TIC - Tecnologias de Informação e Comunicação;
Sabe estruturar uma revisão da literatura;
Pesquisa em Bases de Dados;
Conhece formas diferentes de referenciar documentos bibliográficos e electrónicos;
Sabe Referenciar fontes bibliográficas de acordo com diversas Normas;
Utiliza a plataforma Moodle;
Sabe construir um Trabalho Escrito;
Conhece as regras gerais de apresentação de trabalhos;
Sabe elaborar uma Sessão de Ensino, com fundamentação teórica, estrutura e referências apropriadas;

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

Understands the curricular unit theoretical foundations; 
Acquires and develops skills to team work; 
Learns about the organization and libraries functioning, specifically the CRAI-Resource Centre for learning 
and research at the School of Health of the Polytechnic Institute of Setúbal; 
Uses information and communication technologies; 
Knows how to structure a literature review; 
Searches in databases; 
Knows different ways of referencing bibliographic and electronic documents; 
Knows reference bibliographic sources according to various standards; 
Uses the Moodle platform; 
Knows how to structure a written work or paper; 
Meets the general requirements of submission of papers; 
Organizes an Health Education Session, with theoretical basis, structure and appropriate references

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

Modelos de Aprendizagem; 
Criação e utilização do conhecimento (respeito pelas fontes e direitos de autor);
Organização e funcionamento das bibliotecas;
Regras e estrutura da pesquisa bibliográfica;
Utilização das Novas Tecnologias de Informação e Comunicação (pesquisa em base de dados e Plataforma 
Moodle);
Processos e estratégias metodológicas de ensino aprendizagem;
A produção dos processos de aprendizagem;
Didáctica em intervenção social (pela Educação para a Saúde);
Educação pelos Pares como estratégia na promoção da saúde;
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6.2.1.5. Syllabus:

Learning theories; 
Creation and use of knowledge (respect for sources and copyright); 
Organization and operation of libraries; 
Rules and structure of the bibliographical research; 
Use of new information and communication technologies (research in database and Platform Moodle); 
Processes and methodological learning teaching strategies; 
The production of learning processes; 
Didactics in social intervention (at health education); 
Peer education as a strategy on health promotion;

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

Os conteúdos programáticos da unidade curricular, abrangendo diversos domínios do conhecimento, 
pretendem a promoção da integração interdisciplinar pelo estudante.
Esta integração servirá assim de suporte para o desenvolvimento de competências, de um modo geral, 
para a pesquisa ao serviço da enfermagem, quem se encontra em constante atualização de 
conhecimentos. Um dos pilares da enfermagem é a promoção da saúde e esta unidade curricular promove 
o desenvolvimento de competências na comunicação, oral e escrita, e na transmissão de conhecimento 
quer num ambiente académico, quer para a população em geral.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

The syllabus, covering various fields of knowledge, intended to promote interdisciplinary integration by the 
student.
This integration will thus support the development of skills, in general, for research in the service of 
nurses, who are constantly updating knowledge. One of the pillars of nursing is the promotion of health 
and this course promotes the development of skills in communication, oral and written, and the 
transmission of knowledge or in an academic environment and for the general population.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

~Método expositivo-participativo e exercícios em pequenos grupos.
Recurso ao e-learning de forma a complementar as outras metodologias.
Avaliação: Teste e Portfolio de aprendizagens da unidade curricular (em pequenos grupos de 3 a 4 
estudantes)
O teste visa acima de tudo verificar se os conceitos foram integrados e o nível de conhecimento dos 
estudantes, sobre os conteúdos teóricos.
Através do portfolio de aprendizagens, o estudante apresenta o resultado do seu trabalho de pesquisa, ao 
longo do decorrer da unidade curricular, fazendo uma reflexão critica do seu processo de aprendizagem , 
estabelecendo pontes entre o adquirido e a sua utilização enquanto estudante e profissional de 
enfermagem.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Exhibition-participatory approach and exercises in small groups.
Use of e-learning to complement the other methodologies.
Rating: Test and Portfolio learning of the course (in small groups 3-4 students)
The test aims above all check if the concepts were integrated and the level of knowledge of students on the 
theoretical contents.
Through the portfolio of learning, the student presents the results of his research work over the course of 
the course, making a critical reflection of their learning process, building bridges between the acquired and 
its use as a student and professional nursing .

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

O modelo pedagógico adotado assenta no pressuposto de que o formando é o principal responsável pelo 
processo de ensino-aprendizagem. Esta Unidade Curricular privilegia uma metodologia ativa de modo a 
favorecer o desenvolvimento do estudante dotando-o de ferramentas que o permitam desenvolver 
competências no âmbito da escrita académica e uma consciência sobre os processos pedagógicos tão 
importantes durante a atividade da enfermagem. 
Nesta perspetiva o portfolio de aprendizagens como norteador do percurso formativo e o elearning como 
forma complementar de ensino, pretendendo-se uma maior flexibilidade das diversas áreas do saber com 
valorização do processo de auto-formação e auto-responsabilização do formando.
O recurso ao método expositivo/participativo visa sobretudo a aquisição de conhecimento nos domínios 
da pesquisa em bases de dados, enquanto a discussão e os exercícios em pequeno grupo permitirá a 
discussão sobre os conteúdos abordados e a sua aplicação prática, tendo em vista o desenvolvimento de 
competências pretendido. O e-elearning permitirá um aprofundamento de alguma matérias e o contacto 
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com artigos de investigação, no sentido do desenvolvimento da análise crítica sobre o processamento e 
utilização da informação.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The adopted pedagogical model is based on the assumption that the student is primarily responsible for 
the teaching-learning process. This Course emphasizes an active approach in order to foster student 
development by providing the tools that allow to develop skills within the academic writing and awareness 
of the educational process as important for the nursing activity.
In this perspective the portfolio of learning as a guiding training path and e-learning as a complementary 
form of teaching, intending to greater flexibility of the various areas of knowledge with an appreciation of 
the process of self-education and self-empowerment from the student.
Recourse to the exhibition / participatory approach mainly aims at the acquisition of knowledge in the 
fields of research databases, while the discussion and exercises in small groups will allow for discussion 
of the contents addressed and their practical application in view of the development of desired skills. The 
e-elearning enable a deepening of some materials and contact with research articles, towards the 
development of critical analysis of the processing and use of information.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

BARTHOLOMEW, L. Kay et al ;Planing health promotion programs on intervention mapping aproach. , San 
Francisco: Jossey-Bass,, 2006
DIAS, Sónia Ferreira ;Educação pelos pares: uma estratégia na promoção da saúde. , Lisboa. Universidade 
Nova de Lisboa: Instituto da higiene e Medicina Tropical,, 2006. ISBN: Depósito Legal n. º 245714/0
Mc FARLANE, Judith et al ;Community as partner; teory and practise in nursin, Philadelphia: Lippincott 
Williams&Williams, 2004. ISBN: 0-7817-4454-7
NASCIMENTO, Zacarias; PINTO, José Manuel de Castro ;A Dinâmica da Escrita: como escrever com êxito, 
Lisboa: Plátano Editora, 2001. ISBN: 972-770-132-9
PEREIRA, Alexandre; POUPA, Carlos. ;Como apresentar em público Teses, Relatórios, Comunicações, 
Edições Sílabo, 2004. ISBN: 972-618-353-7
REDMAN, Bárbara Klug ;A prática da educação para a saúde, Loures: Lusodidacta, 2006. ISBN: 978-972-
8383-39-8

Mapa X - Psicologia do Desenvolvimento | Developmental Psychology

6.2.1.1. Unidade curricular:

Psicologia do Desenvolvimento | Developmental Psychology

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Célia Cristina Casaca Soares, T:30 ; TP:15

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:

NA

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 

estudantes):

No final desta unidade curricular (UC) o estudante deve ser capaz de:

. Identificar e descrever os principais conceitos e abordagens teóricas sobre o desenvolvimento humano; 

. Compreender e descrever as principais tarefas e aquisições ao longo das diferentes fases do ciclo de 
vida; 
. Compreender a interacção entre os aspectos biológicos, psicológicos e sociais do desenvolvimento 
humano ao longo das diferentes fases do ciclo de vida; 
. Compreender a relevância da aplicação dos conhecimentos da psicologia do desenvolvimento no 
contexto das intervenções em saúde.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

At the end of this course, the students are expected to:
. Identify and describe the main concepts and theoretical approaches about human development; 
. Understand and describe the major developmental tasks and milestones across lifespan; 
. Understand the interaction between biological, psychological and social dimensions of human 
development across lifespan;
. Understand the importance of applying developmental psychology knowledge within health interventions. 

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
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- Introdução à Psicologia do Desenvolvimento: 
Conceitos sobre desenvolvimento humano
Influências normativas e não-normativas
- Principais abordagens teóricas sobre desenvolvimento humano
- A infância: 
O recém-nascido e a atividade reflexa 
Desenvolvimento sensorial e psicomotor 
Desenvolvimento cognitivo e da linguagem
Desenvolvimento psicossocial e emocional
- A criança em idade pré-escolar: 
Principais aquisições cognitivas e psicomotoras 
Desenvolvimento psicossocial – self, relações com outros, género 
- A criança em idade escolar: 
Principais progressos cognitivos e psicossociais
Descentração social – teoria sociocognitiva de Selman 
- A adolescência: 
Construção da identidade, desenvolvimento da auto-imagem e auto-estima 
Desenvolvimento psicossexual 
Relação com os pais e os pares 
Desenvolvimento cognitivo e moral
- Idades adultas jovem, intermédia e tardia: 
Principais características e tarefas de desenvolvimento
Crises de desenvolvimento psicossocial de Erikson

6.2.1.5. Syllabus:

Introduction to developmental psychology:
Concepts about human development
Nature versus nurture
Normative and non-normative influences
- Major theoretical approaches on human development
- Infancy:
The newborn and reflex activity 
Sensorial and motor development
Cognitive and language development
Psychosocial and emotional development
- The child in preschool years:
Main acquisitions in cognitive and motor development 
Psychosocial development: self, relationships with others, gender
- The child at school age:
Main cognitive developments
Psychosocial development
Social perspective taking – Selman’s socio-cognitive theory 
- Adolescent years:
Identity construction, self-image and self-esteem
Psychosexual development
Relationships with parents and peers
Cognitive and moral development
- Young, Middle and Late Adulthood:
Main features and developmental tasks 
Erikson’s psychosocial crises

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

Considerando que os objetivos de aprendizagem desta UC pressupõem a compreensão e aquisição de 
conhecimento acerca do campo da psicologia do desenvolvimento, os conteúdos programáticos incluem a 
apresentação e discussão dos principais conceitos e modelos teóricos desta área disciplinar, bem como 
das principais dimensões do desenvolvimento humano, desde o nascimento até à idade adulta. 
Deste modo, espera-se que os estudantes consolidem o conhecimento teórico adequado à compreensão 
dos principais conceitos ligados ao desenvolvimento humano, e que identifiquem as principais aquisições 
desenvolvimentistas ao longo da vida, com vista à sua aplicação ao contexto da saúde.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

The learning goals of this course are based on knowledge attainment within the field of developmental 
psychology. Accordingly, it is expected that students can acquire proper knowledge and understanding 
about the main concepts and theories of human development, and also on the developmental features and 
milestones of individuals across their lifespan.
Therefore the specific contents of syllabus are anchored on the major concepts and theoretical models of 
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this discipline, and on the specific dimensions of human development from the newborn infant till late 
adulthood considering health interventions.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

As metodologias de ensino utilizadas nesta UC incluem o método expositivo, apresentação/discussão em 
grupos e visionamento de filmes, de modo a promover a aprendizagem e a compreensão dos conteúdos 
teóricos. Por outro lado, as aulas teórico-práticas assentam na resolução de exercícios aplicados aos 
conceitos do desenvolvimento humano e estudo de casos.
A avaliação tem regime de dispensa de exame final. Para tal, o estudante tem de obter aprovação em duas 
avaliações sumativas, com uma classificação minima de 9,5 valores:
. Prova escrita individual (ponderação de 0,75 na nota final) e um trabalho de grupo (ponderação de 0,25 na 
nota final).
. A obtenção de frequência exige presença obrigatória em 80% das aulas.
A avaliação em exame final (época normal ou recurso) é realizada através de uma prova escrita, que 
representa 100% da nota final. 

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

To promote students learning and understanding of theoretical knowledge several teaching methodologies 
are used in this course, namely expository method, presentation/discussion in small groups, and video 
watching activities. Additionally, case study and assignments applied to human development are used.
In this course students are exempt from sitting a final exam if they get a minimum grade of 9.5 on the 
following summative evaluations:
. Individual written test (weight: 0.75 of final grade) and small group assignment (weight: 0.25 of final 
grade). 
. Students must attend at least 80% of classes. 
If students fail in this evaluation, or if they miss it, they have the chance to take a written test in both 
periods of final exams (100% of final grade). 

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

Os objetivos de aprendizagem desta unidade curricular são alicerçados na compreensão e na aquisição de 
conhecimento sobre conceitos teóricos, princípios e marcos do desenvolvimento humano. Neste contexto, 
e tendo em conta a tipologia das aulas, as metodologias de ensino encontram-se articuladas com os 
objetivos de aprendizagem da unidade curricular do seguinte modo:
. Identificar e descrever os principais conceitos e abordagens teóricas sobre o desenvolvimento humano – 
método expositivo, visionamento filmes, exercícios aplicados; 
. Compreender e descrever as principais tarefas e aquisições ao longo das diferentes fases do ciclo de 
vida – método expositivo, visionamento filmes, estudo de casos, apresentação/discussão em grupos; 
. Compreender a interacção entre os aspectos biológicos, psicológicos e sociais do desenvolvimento 
humano ao longo das diferentes fases do ciclo de vida - método expositivo, exercícios aplicados, estudo 
de casos, apresentação/discussão em grupos; 
. Compreender a relevância da aplicação dos conhecimentos da psicologia do desenvolvimento no 
contexto das intervenções em saúde – estudo de casos.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The learning goals of this course are based on understanding and knowledge attainment about concepts, 
theoretical principles, and milestones of human development. Consequently, and considering the typology 
of classes, the teaching methodologies are articulated with the expected learning goals of this course in 
the following ways:
. To identify and describe the main concepts and theoretical approaches about human development - 
expository method, video watching activities, applied assignments; 
. To understand and describe the major developmental tasks and milestones across lifespan - expository 
method, video watching activities, case study, presentation/discussion in small groups;
. To understand the interaction between biological, psychological and social dimensions of human 
development across lifespan - expository method, applied assignments, case study, 
presentation/discussion in small groups; 
. To understand the importance of applying developmental psychology knowledge within health 
interventions – case study.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Berk, L. E. (2004). Development through the lifespan. Boston: Alin & Bacon. 
Erikson, E. (1997). The life cycle completed. New York: W. W. Norton & Company. 
Ferland, F. (2006). O desenvolvimento da criança no dia a dia: do berço à escola primária. Lisboa: Climepsi 
Editores. 
Marchand, H. (2001). Temas de desenvolvimento psicológico do adulto e do idoso. Coimbra: Quarteto. 
Papalia, D.E., Olds, S.W. & Feldman, R. D. (2007). O mundo da criança. Da infância à adolescência. Lisboa: 
MacGraw Hill. 
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Sprinthall, N.A & Collins, W.A (2003). Psicologia do adolescente: Uma abordagem desenvolvimentista. 
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. 
Thies, K. & Travers, J.F. (2001). Human growth and development through the lifespan. Thorofare, NJ: Slack 
Incorporated.

Mapa X - Socioantropologia da Saúde | Sociology and Anthropology of Health

6.2.1.1. Unidade curricular:

Socioantropologia da Saúde | Sociology and Anthropology of Health

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Maria da Conceição Espírito Santo Toscano Batista, T:20; TP: 10; S:10

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:

NA

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 

estudantes):

1. Perspetivar o saber e a ótica das Ciências Sociais e Humanas como um recurso desejável para o bom 
desempenho profissional 
2. Confrontar os seus valores com os dos outros, adotando o princípio do relativismo cultural; 
3. Identificar e caracterizar perceções e representações sociais acerca do corpo e dos fenómenos de 
saúde e de doença e relacioná-los com indicadores e comportamentos de saúde; 
4. Identificar determinantes socioculturais, socioeconómicos e psicossociais presentes nos fenómenos de 
saúde/doença, nomeadamente, o género e as posições sociais de classe; 
5. Aplicar adequadamente alguns modelos teóricos explicativos dos comportamentos de saúde na análise 
de situações quotidianas e/ou da prática da Enfermagem. 
6. Compreender fenómenos de influência social indireta nos comportamentos de saúde.
7. Aplicar os conceitos e as perspetivas teóricas da UC à análise de casos reais.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

1. Focusing the knowledge and perspective of the Social Sciences and Humanities as a desirable feature 
for good work performance
2. Compare their values with those of others, adopting the principle of cultural relativism;
3. To identify and characterize perceptions and social representations of body and health and disease 
phenomena and relate them to health indicators and behaviors;
4. Identify sociocultural, socioeconomic and psychosocial determinants present in health phenomena / 
disease in particular gender and social class positions;
5. Properly Apply some theoretical models of health behaviors in the analysis of everyday situations and / 
or practice of nursing.
6. Understand phenomena of indirect social influence on health behaviors.
7. Apply the concepts and theoretical perspectives of UC to the analysis of actual cases.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1. Especificidade e diversidade do conhecimento das Ciências Sociais e Humanas
2. Conceitos de cultura, valor, crença, atitude, estereótipo e ritual.
3. Saberes tradicionais / leigos e biomédicos
4. Dimensões sociocultural, socioeconómica e psicossocial dos processos de saúde e doença
5. Género como construção social: reflexo e determinante da perceção e vivência da saúde e da doença
6. Influência da estratificação e das inserções sociais na morbilidade e mortalidade 
7. Modelação de atitudes e comportamentos: Atitudes, locus de controlo da saúde, perceção de 
autoeficácia e de ação-resultado
8. Modelos teóricos explicativos e preditivos dos comportamentos de saúde
9.Influência social: normas e facilitação social em comportamentos de saúde

6.2.1.5. Syllabus:

1. Specificity and diversity of knowledge of Social and Human Sciences
2. Concepts of culture, value, belief, attitude, stereotype and ritual.
3. Traditional knowledge / laity and biomedical
4. Sociocultural dimensions, socio-economic and psychosocial health and disease
5. Gender as a social construct: reflection and determining the perception and experience of health and 
disease
6. Influence of stratification and social inserts on morbidity and mortality
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7. Modeling attitudes and behavior: Attitudes, health locus of control, perception of self-efficacy and 
action-result
8. Explanatory and predictive Theoretical models of health behavior
9. Social influence: norms and social facilitation in health behaviors

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

Os conteúdos abordam:
1- A especificidade e diversidade do conhecimento das várias ciências sociais e humanas; 
2- Conceitos de cultura, valor, crença, atitude, estereótipo e ritual; a importância das competências 
culturais;
3- O modelo biomédico e os saberes tradicionais/ leigos; as representações sociais do corpo; as etiologias 
e nosologias do saber leigo;
4- O género como reflexo e determinante da perceção e vivência da saúde e da doença; a influência da 
estratificação e das inserções sociais na morbilidade e mortalidade; a teoria ecológica de Bronfenbrenner;
5- Conceitos de atitudes e comportamentos; o locus de controlo, autoeficácia e dissonância cognitiva; o 
modelo transteórico de mudança comportamental, teoria da cognição social, teoria do comportamento 
planeado e modelo de crenças de saúde;
6- A influência da facilitação social e de normas sociais em comportamentos de saúde.
7- No decorrer da UC são realizados casos práticos em pequenos grupos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

The contents address:
1- Specificity and diversity of knowledge of various social and human sciences;
2- Concepts of culture, value, belief, attitude, stereotype and ritual; the importance of cultural competence;
3- The biomedical model and traditional / lay knowledge; the social representations of the body; etiologies 
and nosologies of lay knowledge;
4- Gender reflecting and determining the perception and experience of health and disease; the influence of 
stratification and social inserts on morbidity and mortality; ecological theory of Bronfenbrenner;
5- Concepts of behavior and attitudes; the locus of control, self-efficacy and cognitive dissonance; the 
transtheoretical model of behavioral change, theory of social cognition, theory of planned behavior and 
health belief model;
6- The influence of social facilitation and social standards in health behaviors.
7. During the practical case UC are made in small groups.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Aulas teóricas em que se utiliza método expositivo; aulas teórico-práticas com discussão e trabalhos em 
pequenos grupos. Seminários com apresentação e discussão de trabalhos de grupo, que visam a 
aplicação dos conceitos e perspetivas teóricas da UC.
A) Regime de avaliação contínua:
a) realização de teste escrito, sendo obrigatória a obtenção de classificação igual ou superior a 9,5 e 
contribuindo com 60% para a nota final (os objetivos deste teste são enunciados previamente e em 
documento específico);
b) realização de trabalho de grupo (de 4 a 5 elementos), sendo obrigatória a obtenção de classificação 
igual ou superior a 9,5, contribuindo com 40% para a nota final (os objetivos e a regulamentação deste 
trabalho são expressos em documento específico).
Uma classificação inferior a 9,5 valores num dos instrumentos de avaliação implica, sempre, a transição 
para o regime de avaliação final.
B) Regime de avaliação final
Prova escrita cobrindo todos os conteúdos da UC (100% da nota final).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Lectures in which you use the lecture method; Theoretical and practical lessons with group discussion and 
small group work. Seminars with presentation and discussion of group work aimed at the application of 
theoretical concepts and perspectives of UC.
A) continuous evaluation regime:
a) completion of a written test is mandatory to obtain a rating equal to or greater than 9.5 and contributing 
60% to the final score (the objectives of this test were previously set out and in particular document);
b) performing a workgroup (4-5 elements) is mandatory to obtain a rating equal to or greater than 9.5, 
contributing 40% towards the final grade (the objectives and regulations of this work will be denominated 
in specific document).
A classification lower than 9.5 in one of the assessment instruments entail, always, the transition to the 
final assessment.
B) Final Evaluation Scheme
Written test covering all the UC content (100% of the final grade).
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6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

O método expositivo, utilizado nas aulas teóricas, é a primeira abordagem face aos objetivos 1,2,3,4,5,6 e 7 
da UC. Embora estas aulas também estejam abertas à discussão e participação dos estudantes, o principal 
objetivo é introduzir conceitos e teorias para posterior aplicação pratica.
Após cada aula teórica, a aula teórico prática (objetivo 7) permite aplicar os conceitos e as perspetivas 
teóricas da UC à análise de vários casos reais. Estas aulas possibilitam aplicar a teoria em casos 
relacionados com a prática de enfermagem, assim como aprofundar e discutir os vários conteúdos 
programáticos com vista à concretização de todos os objetivos.
As últimas horas da UC são preenchidas por seminários, com apresentação e discussão de trabalhos de 
grupo. Nestes seminários, é esperado um bom domínio dos conteúdos programáticos por parte dos 
estudantes. Mais concretamente, é esperado que face ao tema em análise, os estudantes sejam capazes de 
aplicar os conceitos e teorias apreendidos no decorrer da UC, de fundamentar teoricamente as ideias ou 
opiniões expostas, de discutir e criticar construtivamente os trabalhos de outros grupos.
No regime de avaliação contínua, a frequência incide não só sobre conhecimentos puramente teóricos, 
mas também sobre a aplicação desses conhecimentos em casos reais (de situações quotidianas 
relacionadas com a pratica de enfermagem), apresentados para análise. Os trabalhos de grupo são 
apresentados e discutidos nas horas de aulas ocupadas pelos seminários.
No regime de avaliação final, o exame incide sobre conhecimentos teóricos, assim como sobre a aplicação 
desses conhecimentos teóricos a casos reais (de situações quotidianas relacionadas com a pratica de 
enfermagem) apresentados para análise.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The lecture method used in lectures, is the first approach towards the objectives 1,2,3,4,5,6 and 7 of UC. 
Although these classes are also open to discussion and participation of students, the main objective is to 
introduce concepts and theories for further practical application.
After each lecture, practice theoretical lesson (goal 7) applies the concepts and theoretical perspectives of 
UC to the analysis of several real cases. These classes make it possible to apply the theory in cases 
related to the practice of nursing, as well as deepen and discuss the various syllabus towards the 
achievement of all objectives.
The last hours of UC are filled with seminars, with presentation and discussion of group work. In these 
seminars, it is expected a good command of the syllabus by the students. In particular, it is expected to 
face the issue in question, students are able to apply the concepts and theories seized in the course of UC, 
theoretically substantiate ideas or opinions expressed, to discuss and criticize constructively the work of 
other groups.
The continuous evaluation system, the frequency focuses not only on purely theoretical knowledge, but 
also about the application of that knowledge in real cases (of everyday situations related to the practice of 
nursing), presented for analysis. The group works are presented and discussed in class hours occupied 
seminars.
In the final assessment, the exam focuses on theoretical knowledge as well as on the application of 
theoretical knowledge to real cases (of everyday situations related to nursing practice) submitted for 
analysis.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Glanz, K., Rimer, B.K. & Viswanath, K. (2008). Health Behavior and Health Education. Theory, research and 
practice. San Francisco, CA: Jossey-Bass, 4ª ed.
Helman, C. G. (2003). Cultura, Saúde e Doença. Porto Alegre: Artmed Editora.
Leininger, M. & McFarland, M. R. (Coord.) (2002). Transcultural nursing: concepts, theories, research, and 
practice. Nova Iorque: McGraw-Hill, 3ª Ed. 
Lima M.L., Bernardes, S., & Marques, S. (Eds.). (2014). Psicologia Social da Saúde. Lisboa: Edições Silabo.
Nunes, B. (1997). O Saber Médico do Povo. Lisboa: Fim de Século.
Ogden, J. (1999). Psicologia da Saúde. Lisboa: Climepsi Editores.
Paul, C. & Fonseca, A.M. (2001). Psicossociologia da Saúde. Lisboa: Climepsi Editores.
Purnell, L.D. & Paulanka, B.J. (2010). Cuidados de saúde transculturais : uma abordagem culturalmente 
competente. Loures: Lusodidacta.
Silva, L.F. (2004). Sócio-Antropologia da Saúde. Sociedade, cultura e saúde/doença. Lisboa: Universidade 
Aberta.

Mapa X - Enfermagem II - Adulto e Idoso: estilos de vida e conforto | Nursing II 

6.2.1.1. Unidade curricular:

Enfermagem II - Adulto e Idoso: estilos de vida e conforto | Nursing II 

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Ana Lúcia Caeiro Ramos, T:5h , OT:20h
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6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:

Ana Paula Gato Rodrigues Polido Rodrigues - T:4h ; S: 4h ; OT:20h
Andreia Filomena Ferreri de Gusmão Gonçalves Cerqueira – T:4 h ; PL: 31h
António Manuel Martins de Freitas – T: 6h ; TP: 3h ; PL: 7h
Cândida Rosa de Almeida Clemente Ferrito – OT:20
Celso Pires Ribeiro – T: 2h ; TP: 2h ; PL: 33h
Hugo Miguel Martins Alves Franco - TP: 6h ;PL: 42h
Joaquim Manuel de Oliveira Lopes – OT:20h
Lino Alexandre Andrade Martins dos Ramos - T:2h ; S: 2h ; PL:8h
Maria de Lurdes dos Santos Martins – T:2h ; S: 2h
Tatiana Daniela Jorge Silva Alves – TP:3h ; S: 2h ; PL:33h
Susana Cristina Perdigão Duarte – TP: 6h ; PL:46h

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 

estudantes):

A Unidade Curricular (UC) de Enfermagem II visa o conhecimento do impacto dos estilos de vida e da 
qualidade de vida na saúde, especialmente na pessoa adulta e idosa. 
Resultados de aprendizagem:
Aprecia e interpreta os dados relevantes para os cuidados de enfermagem; 
Contribui para o desenvolvimento da prática reflexiva. 
Compreende a necessidade de manter um ambiente de cuidados seguro, através da utilização de 
estratégias de garantia de qualidade e de gestão do risco e controlo de infeção; 
Compreende a importância do conforto e dos estilos de vida saudáveis e suas implicações na saúde; 
Analisa as estratégias nacionais para a promoção dos estilos de vida; 
Articula conforto e qualidade de vida com o processo de cuidados de enfermagem. 
Fornece a fundamentação para os cuidados; 
Discute a sua atuação no contexto de casos simulados.
Utiliza o método de aprendizagem baseada em projeto; 
Compreende as etapas de um projeto de intervenção em saúde.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

The Curricular Unit Nursing II, Adult and Elder: Lifestyle and confort" , aims the knowledge of the impact of 
lifestyles and health quality of life, especially in adult and elderly.
Learning Outcomes:
Appreciates and interprets the relevant data to nursing care;
Contributes to the development of reflective practice.
Understands the need to maintain a safe environment of care through the use of quality, assurance, risk 
management and infection control strategies;
Understands the importance of comfort and healthy lifestyles and its implications for health;
Analyzes national strategies for the promotion of lifestyles;
Articulates comfort and quality of life through the process of nursing care.
Provides the rationale for care;
Discusses its performance in the context of simulated cases.
Use the learning method based on project;
Comprises the steps of a health intervention project.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

PROCESSO DE CUIDADOS EM ENFERMAGEM 
Processo de enfermagem e raciocínio crítico 
SAÚDE NA PESSOA ADULTA E IDOSA 
Saúde na pessoa adulta e idosa 
Controlo e prevenção de infeção
O envelhecimento saudável. Estratégias de intervenção.
Envelhecimento: Problemas de saúde. Estratégias de intervenção.
CONFORTO, ESTILOS DE VIDA E QUALIDADE DE VIDA
Teoria do conforto 
Estilos de vida e qualidade de vida 
INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM EM CONTEXTO SIMULADO
Medidas de segurança na utilização de equipamento de proteção individual
Norma Executar colheita de produtos para análise laboratorial
Norma Monitorizar propriedades químicas da urina
Norma Monitorizar glicémia e cetonémia
Norma Executar entubação nasogástrica e alimentação entérica
Norma Aplicar agentes terapêuticos em feridas
Norma Executar oxigenoterapia
Norma Assistir no autocuidado banho
Norma Executar inserção/ remoção de cateter vesical 
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PROJECT BASED LEARNING 
Conhecer, aprender e intervir: Necessidades de saúde das pessoas idosas.

6.2.1.5. Syllabus:

PROCESS IN NURSING CARE
Nursing process and critical thinking
HEALTH IN THE OLD PERSON AND ELDERLY
Health in adult and elderly
Control and Prevention of Infection
Healthy aging. Intervention strategies
Health problems in aging. Intervention strategies
COMFORT, LIFESTYLES AND QUALITY OF LIFE
Comfort Theory
Lifestyles and quality of life
INTERVENTION OF NURSING IN SIMULATED CONTEXT
Recommendation: Security measures in the use of personal protective equipment
Standard: Products collection for laboratory analysis
Standard: Monitor chemical properties of urine
Standard: Monitor blood glucose and ketonemia
Standard: Nasogastric intubation and enteral feeding
Standard: Apply therapeutic agents in wounds
Standard: Oxygen therapy
Standard: Assist the person in the bath self-care
Standard: Insertion / removal of urinary catheters 
PROJECT BASED LEARNING
Know, learn and intervene: Health needs of the elderly

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

Em continuidade da Unidade Curricular de Enfermagem I, a Unidade Curricular de Enfermagem II procura 
habilitar o estudante a utilizar o Processo de Enfermagem enquanto método científico próprio da 
disciplina, ser agente de promoção da saúde, cuidar na saúde e nas situações de doença das pessoas ao 
longo do ciclo de vida e capacitar as pessoas e grupos de quem cuida, para a adoção de estilos de vida 
mais saudáveis, pelo que considera-se fundamental: 
a) Contribuir para o desenvolvimento da prática reflexiva, aplicando o processo de tomada de decisão em 
enfermagem;
b) Contextualizar a saúde e problemas de saúde da pessoa adulta e idosa;
c) Analisar a perspetiva da enfermagem e enquadrar o pensamento de enfermagem tendo em conta o 
conforto e estilos de vida saudáveis;
e) Discutir a intervenção do enfermeiro em contexto de prática simulada;
f) Aplicar, faseadamente, o conhecimento adquirido em projetos com a comunidade

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

In continuity of the Curricular Unit of Nursing I, the Curricular Unit of Nursing II seeks to enable the student 
to use the Process of Nursing as a scientific method itself of course, be health promoting agent, take care 
in health and disease of the people of the situations throughout the life cycle and empower people and 
groups for caregivers, to adopt healthier lifestyles, so it is fundamental:
a) Contribute to the development of reflective practice, applying the decision-making process in nursing;
b) Contextualize the health and health problems of the adult and elderly;
c) Analyze the perspective of nursing and frame the thought of nursing taking into account the comfort and 
healthy lifestyles;
e) Discuss the involvement of nurses in the context of simulated practice;
f) Apply in stages, the knowledge gained in projects with the community.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

METODOLOGIA DE ENSINO
Método expositivo e participativo, estimulando o pensamento crítico e reflexivo dos estudantes.
Dinâmicas de grupo e resolução de exercícios/ casos.
Aulas práticas, com demostração, treino e retorno de procedimentos de enfermagem.
Seminários de peritos relativos a temáticas específicas.
Orientação tutorial para apoio ao estudante no acompanhamento e desenvolvimento do trabalho de grupo 
(Project Based Learning) e esclarecimento de dúvidas.
Visitas de estudo.
METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO
Prova de avaliação teórica de conhecimentos (individual, sem consulta) - 40% de ponderação.
Prova de avaliação prática de conhecimentos (individual, sem consulta, centrado nas temáticas abordadas 
em aulas teórico-práticas e práticas) - 30% de ponderação. 
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Project Based Learning (trabalho de Grupo) – 30% de ponderação (Trabalho escrito -60%; Apresentação 
oral - 20%; Autoavaliação - 10%; Heteroavaliação, pelos pares - 10%)
Exame - Teórico (ponderação de 60%) e prático (ponderação de 40%)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

TEACHING METHODOLOGY
Expository and participatory approach, encouraging critical and reflective thinking of students.
Group dynamics and problem solving / cases.
Practical classes, with demonstration, training and return nursing procedures.
Seminars of experts on specific topics.
Tutorial guidance for student support in monitoring and development of group work (Project Based 
Learning) and clarification of doubts.
Study visits.
EVALUATION METHODOLOGY
Theoretical assessment (individual, without consultation) - 40% weighting.
Practical assessment (individual, without consultation, focusing on themes addressed in practical classes 
and practices) - 30% weighting.
Project Based Learning (Group work) - 30% weighting (Written work 60%, oral presentation - 20%; Self-
Assessment - 10%; hetero, peer - 10%)
Exame - Theoretical (weighting 60%) and practical (40% weighting)

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

A Unidade Curricular (UC) de Enfermagem II parte do pressuposto do enfermeiro como conhecedor de 
várias áreas científicas, principalmente das ciências biológicas, sociais e humanas, de forma a responder 
adequadamente às necessidades das pessoas (Virgínia Henderson), guiando a prestação de cuidados pelo 
humanismo, pelo desenvolvimento de uma relação de confiança, pelo respeito pelo Outro e 
reconhecimento das suas necessidades, pela promoção de um ambiente de aprendizagem interpessoal e 
de apoio e pelo uso sistemático de metodologia científica. 
A intervenção do enfermeiro pode ter várias formas, nomeadamente: fazer pelo outro, orientar, apoiar, 
promover o autocuidado (Dorothea Orem), o conforto (Kathy Kolcaba), ensinar ou proporcionar ambiente 
adequado. O enfermeiro está atento às questões da multiculturalidade (Madeleine Leininger), atendendo às 
especificidades da cultura de cada pessoa/família/comunidade; não separa as visões do mundo e o 
enquadramento cultural e social da saúde da pessoa, dos seus grupos e da comunidade onde se insere 
(Betty Neuman). 
Tendo em conta o referido, considerando a enfermagem uma disciplina eclética, poderão ser vários os 
modelos e teorias de enfermagem a adotar, consoante a situação e contexto das pessoas e/ou 
grupos/comunidade com quem se intervém. 
Além do enquadramento teórico-conceptual de Enfermagem, a UC de Enfermagem II tem em consideração 
as orientações da Ordem dos Enfermeiros, da Direção Geral da Saúde, do Plano Nacional de Saúde, assim 
como da União Europeia e da Organização Mundial de Saúde. 
Tendo em conta os pressupostos anteriormente apresentados pretende-se que os estudantes ao longo da 
UC conheçam e discutam as temáticas que vão sendo lecionadas, pelo que se considera pertinente a 
utilização do método expositivo e participativo, estimulando o pensamento crítico e reflexivo dos 
estudantes. 
Perante a importância de aprender a trabalhar em grupo, são também privilegiadas dinâmicas de grupo. 
As aulas teórico-práticas e práticas ao serem dinamizadas num formato de contexto simulado permite 
aproximar o estudante de situações potencialmente reais, estimula o pensamento crítico e percorre as 
etapas do processo de enfermagem, para além da competência instrumental a ser trabalhada. 
Os seminários de peritos aumentam a parceria entre a Escola e as Instituições envolventes e permitem que 
os estudantes consolidem temáticas lecionadas.
A orientação tutorial em grupo, no âmbito do Project Based Learning, permite acompanhar o estudante e 
grupo de estudantes, facilitando e orientando de forma mais próxima o trabalho a ser realizado, bem como 
possibilita a discussão e consenso em grupo. A orientação tutorial em grupo facilita, igualmente, a 
integração do estudante na transição para o ensino superior, funcionando o professor facilitador como 
uma referência para o estudante. 
As visitas de estudo promovem a observação da função do enfermeiro nos diferentes contextos de 
cuidados. 

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The Curricular Unit Nursing II part of the nurse's assumption as knowledgeable in many areas of science, 
especially the biological, social and human sciences in order to adequately respond to people's needs 
(Virginia Henderson), guiding the provision of care by humanism, the development of a relationship of 
trust, respect for the Other and recognition of their needs, by promoting an interpersonal learning 
environment and support and the systematic use of scientific methodology.
The intervention of the nurse can take many forms, such as: do the other, guide, support, promote self-
care (Dorothea Orem), comfort (Kathy Kolcaba), teach or provide appropriate environment. The nurse is 
aware of the issues of multiculturalism (Madeleine Leininger), on the specific culture of each person / 
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family / community; does not separate world views and cultural and social environment of the health of the 
person, their groups and the community where it belongs (Betty Neuman).
In view of the above, considering nursing an eclectic discipline may be several models and nursing 
theories to adopt, depending on the situation and context of individuals and / or groups / community whom 
he intervenes.
In addition to the theoretical and conceptual framework of Nursing, UC Nursing II takes into account the 
guidelines of the Order of Nurses, the General Direction of Health, the National Health Plan, as well as the 
European Union and the World Health Organization.
Given the assumptions presented above is intended that students throughout the curricular unit know and 
discuss the issues that are being taught, it is considered appropriate to use the exhibition and 
participatory approach, encouraging critical and reflective thinking of students.
Given the importance of learning to work together, are also privileged group dynamics.
The practical and practical lessons to be streamlined in a simulated context format allows the student to 
approach potentially real situations, encourages critical thinking and go through the steps of the nursing 
process, in addition to the instrumental competence to be worked.
Expert seminars enhance the partnership between the school and the surrounding institutions and allow 
students taught thematic consolidate.
The tutorial group, under the Project Based Learning, allows you to track the student and group of 
students, facilitating and guiding nearest the work to be done so as well as enables discussion and 
consensus group. The tutorial group facilitates also the student's integration in the transition to higher 
education, working the facilitator teacher as a reference for the student.
Study visits promote the observation of the nurse's role in the different contexts of care.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

AUERHAHN, Carolyn; KENNEDY-MALONE, Laurie – Integrating gerontological content into advanced 
practice nursing education. New York: Spinger, 2010. 
BOWLES, Donna- Gerontology nursing case studies : 100 narratives for learning. New York : Springer, cop. 
2011. 
CAVANAUGH, John; BLANCHARD-FIELDS, Fredda – Adult development and aging. Belmont, CA: Cengage, 
2011. ISBN: 978-0-495-60344-3. 
DIREÇÃO-GERAL DA SAÚDE – Programa Nacional para a Saúde das Pessoas Idosas. DGS, 2004. 
HARWOOD, Jake – Understanding communication and aging: developing knowledge and awareness. Los 
Angeles: Sage, 2007. 
NUNES, Lucília; RUIVO, Alice – Manual 2006: Técnicas de Enfermagem. Setúbal: Escola Superior de Saúde, 
2006. ISBN: 972-8431-27-9.
PEREIRA LOPES, Maria dos Anjos (Org.) – O cuidado de enfermagem à pessoa idosa: da investigação à 
prática. Loures: Lusociência, 2013. 
POTTER, Patrícia; PERRY, Anne Griffen. Fundamentos de Enfermagem. Conceitos e Procedimentos. 
Loures: Lusociência. 2003. ISBN 972-8930-24-0

Mapa X - Enfermagem III - Saúde Pública e Educação para a Saúde | Nursing III 

6.2.1.1. Unidade curricular:

Enfermagem III - Saúde Pública e Educação para a Saúde | Nursing III 

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Ana Paula Gato Rodrigues Polido Rodrigues - T: 10h ; S: 6h ; PL : 15h ; OT: 15h 

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:

Ana Lúcia Caeiro Ramos - OT : 10h
Cândida Rosa de Almeida Clemente Ferrito - T: 10h ; PL : 15h; OT: 10h
Fernanda Paula Santos Leal - T: 5h ; S: 4h
Joaquim Manuel de Oliveira Lopes - OT : 10h

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 

estudantes):

•Promover a apreensão do papel da enfermagem de saúde pública/comunitária a nível nacional e 
internacional
•Desenvolver a consciencialização do impacto da globalização nas questões da saúde, da doença e do 
desenvolvimento.
•Discutir as intervenções do enfermeiro nas questões da saúde pública, promoção da saúde, saúde 
internacional e desenvolvimento. 

O estudante:
•Vê o indivíduo, a família e a comunidade numa perspetiva holística tendo em conta os múltiplos 

Page 82 of 275ACEF/1516/25242 — Guião para a auto-avaliação

28/12/2015http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=7eb76255-1ced-8395-9c86-...



determinantes da saúde. 
•Conhece e compreende as políticas e normas nacionais e internacionais de saúde pública.
•Aplica conhecimentos sobre recursos para a promoção da saúde.
•Reconhece o potencial da educação para a saúde nas intervenções de enfermagem. 
•Efetua, de forma sistemática uma apreciação sobre os dados relevantes para a conceção dos cuidados de 
enfermagem
•Reconhece o papel das diferentes estruturas/instituições/sectores na saúde dos indivíduos, família e 
comunidade;

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

Nursing III Public Health and Health Education: 
Promote the apprehension of the role of public health nursing / community at national and international 
level
• Develop awareness of the impact of globalization on health questions, disease and development.
• Discuss the nursing interventions on public health, health promotion, international health and 
development.

It is expected the development of skills:
• Look the individual, family and community in a holistic perspective that has
into account the multiple determinants of health.
• Know and understand the policies and national and international norms of public health.
• Applies knowledge about resources for health promotion.
• Recognizes the potential of health education in nursing interventions.
• Performs systematically an assessment of the relevant data for the design of nursing care.
• Recognizes the role of different structures / institutions / sectors in health

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

• Saúde pública, promoção de saúde e educação para a saúde
• Programas e estratégias de saúde. 
• Principais problemas de morbilidade e de mortalidade do país e do distrito 
• Saúde Ambiental - Ecologia e saúde, Princípios do desenvolvimento sustentável
•Situações de crise e catástrofe – implicações na saúde
• Saúde Ocupacional - Trabalho e saúde, a legislação portuguesa. Conceitos de higiene e segurança no 
trabalho, ergonomia
• O exercício da cidadania em saúde – as questões do empoderamento 
• Saúde e desenvolvimento - dimensão internacional da saúde.Equidade no acesso aos cuidados de saúde 
– situação internacional. Voluntariado em saúde. O enfermeiro como agente promotor de desenvolvimento
• Saúde Escolar - Paradigmas da educação e saúde, influência na intervenção da Saúde Escolar. Programa 
Nacional de Saúde Escolar. A Escola Promotora de Saúde: princípios e dimensões. Áreas de intervenção 
da Saúde Escolar 

6.2.1.5. Syllabus:

• Public health, health promotion and health education
• Programs and health strategies.
• Principal problems of morbidity and the country and district mortality
• Environmental Health: Ecology and health. Principles of sustainable development
• Crisis situations and catastrophe - health implications
• Occupational Health - Work and health, Portuguese legislation. Concepts of health and safety at work, 
ergonomics
• The exercise of citizenship in health - empowerment questions
• Health and Development - The international dimension of health. Equity in access to health care - 
international situation. Health Volunteering . Nurse as development promoter.
• School Health - Paradigms of education and health and their influence on the intervention of School 
Health. The National Program; The School Health Promotion: Principles and dimensions.The school health 
intervention areas; intervention examples at different levels of education.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

Os conteúdos programáticos permitem a aquisição de conhecimentos em saúde pública e comunitária, 
dando relevância às intervenções da área da enfermagem de saúde pública e comunitária. São, por isso, 
concordantes com os objetivos da UC.
Os conteúdos programáticos integram e articulam o nível político, organizacional, comunitário e familiar 
da saúde, de forma a proporcionar aos estudantes a possibilidade de os incorporarem na sua reflexão e 
intervenção. Os temas do programa, nomeadamente os conceitos e a discussão em torno da saúde global, 
equidade, desenvolvimento e cidadania em saúde, organizações internacionais, propiciam uma análise das 
relações de interdependência entre as dimensões individual, organizacional, comunitária, política e global 

Page 83 of 275ACEF/1516/25242 — Guião para a auto-avaliação

28/12/2015http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=7eb76255-1ced-8395-9c86-...



dos fenómenos de saúde, assim como a discussão em torno da identificação da diversidade de contextos 
e ações dos enfermeiros nas áreas comunitária e de saúde pública. 

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

The syllabus integrates and articulates the political, organizational, community and family health in order 
to provide students with the possibility of incorporating in its reflection and intervention. The program 
themes, including the concepts and discussion of global health, equity in health, health development, 
citizenship, international organizations, provide an analysis of the interdependence between the individual, 
organizational, community, policy and global dimensions of health phenomena, as well as the discussion 
around the identification of the diversity of contexts and actions of nurses in community and public health.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Expositiva-participativa com recurso à participação da turma e ao trabalho individual do estudante. 
Trabalho em grupo e sessão de educação para a saúde. Visitas de estudo a instituições comunitárias.
Avaliação Contínua:
Frequência (70%) + Trabalho de Grupo (30%)
Avaliação em Exame: Exame Escrito (100%)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Expository method using the class participation and individual work of the student. Work group and health 
education sessions. Study visits to community institutions.
Continuous Assessment: Frequency (70%) + Group Work (30%)
Exam: Written Exam (100%)

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

O desenvolvimento dos conhecimentos teórico na área da enfermagem de saúde pública e comunitária é 
feito através do método expositivo com recurso à participação da turma, ao trabalho individual do 
estudante e ao trabalho de grupo, assim como de elaboração e apresentação de uma sessão de educação 
para a saúde a grupos. A UC comporta também uma dimensão de participação no que se refere à 
aprendizagem das técnicas em educação para a saúde em grupos mais pequenos de estudantes. Existem 
ainda visitas de estudo a instituições comunitárias promotoras da saúde dos indivíduos e comunidade. As 
aulas teóricas permitem analisar e discutir conceitos centrais, teorias e dados específicos que são 
essenciais para a compreensão da multidimensionalidade das questões da saúde e das relações de 
interdependência entre as dimensões individual, organizacional, comunitária, política e global dos 
fenómenos de saúde. As metodologias apelam também a responsabilidade e empoderamento do 
estudante. O trabalho de grupo e a sessão de educação para a saúde integram-se na resposta a 
necessidades identificadas em trabalhos feitos anteriormente noutras unidades curriculares de 
Enfermagem, de modo a dar continuidade e sentido às aprendizagens já realizadas.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The development of theoretical knowledge in public and community health nursing is done by expository 
method using the participation of the class, the student's individual work and group work as well as 
preparing and presenting an educational session for health for smaller groups. The curricular unit also 
includes a dimension of participation as it relates to learning the techniques in health education in smaller 
groups of students. There are also study visits to community institutions that promote the health of 
individuals and communities. The theoretical classes allow analysing and discussing key concepts, 
theories and specific data that are essential for understanding the multidimensionality of health questions 
and the relations of interdependence between the individual, organizational, community, policy and global 
dimensions of health phenomena. The methodologies also appeal to accountability and student 
empowerment. Group work and education session for health integrate in the response to needs identified 
in previous work done in other curricular units, in order to give continuity and meaning to learning 
experiences already carried.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Allender, Judith Ann; Spradley, Barbara Walton (2001) Community health nursing. Philadelphia: Lippincott.
Beaglehole R. (2003) Global Public Health: A New Era. Oxford: Oxford University Press.
Loureiro, I. & Green, J. & Tones, K. (2010) Health promotion: Planning and strategies. 2.ª ed.. London: Sage 
Publications.
Miranda, N. (2010). Promover a saúde, dos fundamentos à acção. Coimbra: Almedina. 
Merson MH, Black RE, Mills AJ (2006). International Public Health: Diseases, Programs, Systems and 
Policies. Jones & Bartlett Publishers, Inc.
Mckenzie, J.; Neiger, B. &; Smeltzer, J. (2005). Planning, implementing & evaluating health promotion 
programs: a primer. 5th ed. San Francisco, CA: Pearson Higher Education. Benjamin Cummings. 
Nies, M. A. & McEWEN, M. (2011). Community/Public Health Nursing: Promoting the Health of Populations. 
St. Louis: Elsevier. 
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Unger, et al (2010) International Health and Aid Policies: The Need for Alternatives. Cambridge: University 
Press.

Mapa X - Ensino Clínico de Enfermagem II: Instrumentos Básicos e Comunicação |Clinical Learning in Nursing 

II

6.2.1.1. Unidade curricular:

Ensino Clínico de Enfermagem II: Instrumentos Básicos e Comunicação |Clinical Learning in Nursing II

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Ana Lúcia Caeiro Ramos, 16h

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:

Joaquim Manuel de Oliveira Lopes– 32h 
Lino Alexandre Andrade Martins dos Ramos – 74h
Ana Paula Gato Rodrigues Polido Rodrigues – 76h
Andreia Filomena Ferreri de Gusmão Gonçalves Cerqueira – 80h
Cândida Rosa de Almeida Clemente Ferrito – 62h
Edgar Manuel dos Prazeres Duarte Canais – 54h
Celso Pires Ribeiro – 36h
Hugo Miguel Martins Alves Franco – 66h
Maria de Fátima Graça Frade – 30h
Susana Cristina Perdigão Duarte – 6h 
Tatiana Daniela Jorge Silva Alves – 12h 
Guida Maria Marques da Silva Amaral – 60h 
António Manuel Récio da Silva – 68h

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 

estudantes):

Pretende-se a aquisição, desenvolvimento e treino de competências de comunicação e utilização dos 
instrumentos básicos da profissão, em contextos comunitários e de internamento, em Centros de Saúde, 
Lares e Unidades de Cuidados Continuados. 
Resultados de aprendizagem:
Compreenda o papel e as intervenções do enfermeiro nos diferentes contextos deste Ensino Clinico;
Adquira, desenvolva e treine competências ao nível dos instrumentos básicos de enfermagem;
Conheça a problemática e as intervenções de enfermagem adequadas à pessoa idosa e em especial à 
pessoa idosa inserida em contexto de Instituição de Apoio à Terceira Idade;
Fundamente a atuação do enfermeiro no cuidado à pessoa de acordo com as etapas do processo de 
enfermagem; 
Relate e analise criticamente o desenvolvimento das suas competências e aprendizagem.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

In the Unit Clinical Learning in Nursing II– Basic Instruments and Communication. it is intended the 
acquisition, development and training communicating competencies and use of the basic instruments of 
the profession, community settings and inpatient in health centers, homes and Continuing Care Units.
Learning Outcomes:
Understand the role and nursing interventions in different contexts this Clinical Education;
Acquire, develop and practice skills in basic nursing instruments;
Meet the problems and nursing interventions appropriate for the elderly and especially the entered elder 
institution in the context of Support for Elderly;
Justifying the work of nurses in the care of the person according to the steps of the nursing process;
Relate and critically analyze the development of their skills and learning.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

A UC mobiliza os conteúdos programáticos da unidade curricular que a precede no semestre anterior: 
Enfermagem II – Adulto e Idoso: Estilos de Vida e Conforto, bem como os contributos das demais 
unidades curriculares do 1.º ano do CLE. 

6.2.1.5. Syllabus:

The UC mobilizes the syllabus of the course that precedes the previous semester: Nursing II - Adult and 
Elderly: Life and Comfort Styles, as well as contributions from other units of the 1st year of CLE.
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6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

Sendo uma UC de ensino clínico (EC) focada no desenvolvimento da aprendizagem dos cuidados de 
enfermagem a pessoas adultas e idosas, a UC mobiliza os conteúdos programáticos da UC que a precede 
no semestre anterior: Enfermagem II – Adulto e Idoso: Estilos de Vida e Conforto.
Pretende-se a aquisição, desenvolvimento e treino de competências de comunicação e utilização dos 
instrumentos básicos da profissão, em contextos comunitários e de internamento, em Centros de Saúde, 
Lares e Unidades de Cuidados Continuados. 
Assim, na continuidade das competências adquiridas pelos estudantes ao longo deste 1º ano, pretende-se 
com este EC desenvolver uma metodologia de aprendizagem que permita a aquisição/desenvolvimento 
das competências previstas para Ensino Clínico, partindo das situações mais simples para as mais 
complexas, na prestação de cuidados ao indivíduo, família, grupos e comunidade.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

As a clinical teaching UC (EC) focused on the development of learning of nursing care to adult and elderly 
people, the UC mobilizes the syllabus of the UC that precedes the previous semester: Nursing II - Adult and 
Elderly: Lifestyle and comfort.
It is intended the acquisition, development and training communication skills and use of basic tools of the 
profession, community settings and hospitalization in health centers, homes and Continuing Care Units.
Thus, the continuity of the skills acquired by students during this 1st year, it is intended with this EC 
develop a learning methodology to the acquisition / development of competences provided for Clinical 
Education, starting from the simplest to the most complex situations in providing care to the individual, 
family, group and community.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Os estudantes realizam o EC, desenvolvendo as atividades necessárias à prossecução dos objetivos. 
Pretende-se uma integração das diferentes atividades a realizar de forma gradual, tendo em atenção o 
nível de desenvolvimento do estudante. Deste modo, o nível de dificuldade será progressivo, supondo a 
realização de intervenções de enfermagem do mais simples para o mais complexo, a um número crescente 
de pessoas.
Em cada contexto, o estudante realiza individualmente ou em grupo as seguintes tarefas de aprendizagem: 
Processo de Enfermagem de pessoa a seu cuidado: Avaliação Inicial do Cliente, Plano de Cuidado e 
Instrumentos de Avaliação Utilizados; Sessão de Educação para Saúde (SEpS) no contexto de cuidados. 
Sugere-se ao estudante que, ao longo do seu ensino clínico, construa um jornal de aprendizagem, 
conforme o guião orientador.

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO
Aprendizagem Clínica – 55% (50% heteroavaliação; 5% autoavaliação);
Apresentação da SEpS – 5%
Relatório de Ensino Clínico – 40%

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Students perform the EC, developing the activities necessary for the pursuit of goals. It is intended 
integration of the different activities to be undertaken gradually, taking into account the student's level of 
development. Thus, the difficulty level will be progressive, assuming the simplest embodiment of the 
nursing interventions to the more complex, an increasing number of people.
In each context of care the student performs individually or in groups the following learning tasks: Person 
Nursing Process in their care: Customer Initial Assessment, Care Plan and Instruments Used Evaluation; 
Session Education for Health (SEPs) in the context of care.
It is suggested to the student who, throughout their clinical education, build a journal learning as the 
guiding script.
EVALUATION
Learning Clinic - 55% weighting (50% - hetero, 5% - self-assessment)
Oral presentation of Education Session for Health - 5% weighting 
Clinical Practice Report -40% weighting

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

A profissão de Enfermagem envolve, pela própria natureza da sua intervenção, uma multiplicidade de 
saberes e de práticas que levam os enfermeiros a trabalhar em contextos diferentes e a acompanhar as 
famílias, os indivíduos e os grupos ao longo dos seus ciclos de vida, nas várias fases do seu 
desenvolvimento. É esta consciência da diversidade, e de como esta se interliga e constrói uma 
abordagem holística dos cuidados, e uma prática clinica orientada para a qualidade, que se pretende ver 
desenvolvida nesta unidade curricular.
Pretende-se a aquisição, desenvolvimento e treino de competências de comunicação e utilização dos 
instrumentos básicos da profissão, em contextos comunitários e de internamento, em Centros de Saúde, 
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Lares e Unidades de Cuidados Continuados. Acredita-se que é fundamental a estreita colaboração com os 
profissionais das instituições de saúde onde os estudantes desenvolvem o seu processo formativo em 
Ensino Clínico.
Assim, na continuidade das competências adquiridas pelos estudantes ao longo deste 1º ano, pretende-se 
com este EC desenvolver uma metodologia de aprendizagem que permita a aquisição/desenvolvimento 
das competências previstas para EC, partindo das situações mais simples para as mais complexas, na 
prestação de cuidados ao indivíduo, família, grupos e comunidade.
Aprendizagem Clínica 
A aprendizagem clinica é composta por uma avaliação qualitativa formativa e por uma avaliação final 
quantitativa sumativa do desenvolvimento das aprendizagens realizadas, conforme Instrumento de 
Avaliação. 
Apresentação da Sessão de Educação para a Saúde
Cada estudante deve realizar, em grupo, durante o EC uma Sessão de Educação em Saúde (SEpS), que 
constitui um momento planeado que visa criar e promover condições capazes de originar aprendizagens 
passíveis de mudanças comportamentais desejáveis em relação à saúde, as quais por sua vez permitem 
garantir uma melhoria das condições de vida individual, do grupo e ou da comunidade. 
As temáticas das sessões são decorrentes do trabalho de Project Based Learning realizado no âmbito da 
UC de ENF II e de acordo com o planeamento realizado, no âmbito da UC de ENF III. A apresentação oral 
será avaliada de acordo com o s seguintes critérios: Conteúdo (revisão de literatura, papel do enfermeiro); 
organização (forma lógica e sequencial); criatividade (originalidade e apresentação); comunicação (forma 
clara); gestão de tempo (gestão adequada do tempo, tempo estabelecido para a apresentação). 
A análise reflexiva da execução e avaliação da SEpS deverá ser incluída no relatório de EC.
Relatório de Ensino Clínico
As orientações para a elaboração do relatório de EC encontram-se em guia próprio.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The nursing profession involves, by the very nature of its intervention, a multiplicity of knowledge and 
practices that lead nurses to work in different contexts and to accompany families, individuals and groups 
throughout their life cycles, the various stages of their development. It is this awareness of diversity and 
how it interconnects and builds a holistic approach to care, and clinical practice oriented to quality, which 
want to see developed in this course.
It is intended the acquisition, development and training communication skills and use of basic tools of the 
profession, community settings and hospitalization in health centers, homes and Continuing Care Units. It 
is believed that it is essential to work closely with the professionals of health institutions where students 
develop their formative process in Clinical Teaching.
Thus, the continuity of the skills acquired by students during this 1st year, it is intended with this EC 
develop a learning methodology to the acquisition / development of competences provided to EC, starting 
from the simplest to the most complex situations, in providing care to the individual, family, group and 
community.
Learning Clinic
The clinical learning consists of a formative qualitative assessment and a summative final assessment of 
the quantitative development of learning achieved as Assessment Tool.
Education Session Presentation Health
Each student must perform as a group during a Session EC Health Education (SEPs), which is a moment 
planned that aims to create and promote conditions that can lead to learning amenable to desirable 
behavior change in relation to health, which in time to guarantee an improvement in individual living 
conditions, and the group or community.
The thematic sessions are due to Project Based Learning work carried out under the UC ENF II and 
according to the planning carried out under the UC ENF III. The oral presentation will be evaluated 
according to the following criteria: Content (literature review, nurse's role); organization (logical and 
sequential manner); creativity (originality and presentation); communication (clearly); time management 
(proper time management, time set for the presentation).
The reflective analysis of the implementation and evaluation of SEPs should be included in the EC report.
Clinical Practice Report 
The guidelines for the preparation of the EC report are at own guide.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

AUERHAHN, Carolyn; KENNEDY-MALONE, Laurie – Integrating gerontological content into advanced 
practice nursing education. New York: Spinger, 2010. 
BOWLES, Donna- Gerontology nursing case studies : 100 narratives for learning. New York : Springer, cop. 
2011. 
CAVANAUGH, John; BLANCHARD-FIELDS, Fredda – Adult development and aging. Belmont, CA: Cengage, 
2011. ISBN: 978-0-495-60344-3. 
DIREÇÃO-GERAL DA SAÚDE – Programa Nacional para a Saúde das Pessoas Idosas. DGS, 2004. 
HARWOOD, Jake – Understanding communication and aging: developing knowledge and awareness. Los 
Angeles: Sage, 2007. 
NUNES, Lucília; RUIVO, Alice – Manual 2006: Técnicas de Enfermagem. Setúbal: Escola Superior de Saúde, 
2006. ISBN: 972-8431-27-9.
PEREIRA LOPES, Maria dos Anjos (Org.) – O cuidado de enfermagem à pessoa idosa: da investigação à 
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prática. Loures: Lusociência, 2013. 
POTTER, Patrícia; PERRY, Anne Griffen. Fundamentos de Enfermagem

Mapa X - Anátomo-Fisiologia II | Anatomo-Physiology II

6.2.1.1. Unidade curricular:

Anátomo-Fisiologia II | Anatomo-Physiology II

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Carlos Manuel dos Santos Carvalho, T: 40, TP: 15

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:

NA

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 

estudantes):

Introduzir o estudante no estudo, conhecimento e compreensão dos conceitos básicos estruturais 
(Anatomia) e funcionais (Fisiologia) do corpo humano.

Conhecer a constituição dos órgãos, aparelhos e sistemas, relacionando a sua constituição com as 
funções que desempenham.

Relacionar o conhecimento da Anatomia e da Fisiologia com a prática da Enfermagem.

Estimular o interesse do estudante pela investigação e exercício do sentido crítico da aprendizagem.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

Introduce the student in the study, knowledge and understanding of the structural basics (anatomy) and 
function (physiology) of the human body.

Know the structure of the organs and systems, linking their constitution with the functions they perform.

Relate knowledge of anatomy and physiology with the practice of nursing.

Stimulate student interest in research and exercise critical learning sense.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

O Sangue: constituição do sangue, conceito de hematopoiese; Eritrocitos; a hemoglobina; série 
leucocitária; série megacariocítica. Hemostase. Grupos sanguíneos e conceitos básicos de Hemoterapia
O Aparelho Digestivo: Anatomia e Fisiologia. A digestão.
O Aparelho Urinário: Anatomia dos rins e vias urinárias; o nefrónio. Mecanismos de produção, 
concentração e regulação da produção de urina
O Ap. Reprodutor Masculino: Anatomia. Espermatogénese e a espermiogénese. Regulação endócrina
O Ap. Reprodutor Feminino: Anatomia. Ciclo ovárico e endometrial. A menstruação. Fecundação. 
Alterações hormonais induzidas pela gravidez
Sistema nervoso: O neurónio; a sinapse; a condução nervosa. Divisões do Sistema Nervoso. As meninges 
e o líquido cefalo-raquidiano. O arco reflexo. As principais vias sensoriais e motoras. Fisiologia da dor
Estesiologia: Olfacto e Paladar. Audição e equilíbrio. Visão: anatomia do globo ocular; a retina sensorial; 
via neuronal da visão

6.2.1.5. Syllabus:

Blood: composition of your blood, concept of hematopoiesis; Erythrocytes: function; hemoglobin; 
leukocyte serie. Megakaryocytic series. Hemostasis. Blood groups and basics of Hematology
Digestive System: Anatomy and Physiology of the digestive tube. The digestion.
Urinary System: Anatomy of the kidneys and urinary tract; the nephron. Mechanisms for the production 
and concentration of the urine; adjusting the urine output
Male Reproductive System: Anatomy. Spermatogenesis and spermiogenesis. Endocrine regulation
Reproductive System Female: Anatomy. The ovarian and endometrial cycle. Menstruation. Fertilization. 
Hormonal changes induced by pregnancy
Nervous system: The neuron; Synapse; nerve conduction. Divisions of the Nervous System. Meninges and 
the cerebrospinal fluid. The reflex arc. The main sensory and motor pathways. Pain physiology
Smell and Taste. Hearing and balance. Vision: Anatomy; the sensory retina; neuronal pathway of vision.
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6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

Os conteúdos programáticos desta Unidade Curricular foram definidos em articulação com outras 
unidades curriculares que integram o plano de estudo do 1º Ano de Enfermagem, de modo a explorar 
sinergias entre estas, permitindo uma melhor compreensão dos conteúdos similares a diferentes 
disciplinas.
No que diz respeito concretamente à Unidade Curricular de Anatomo-Fisiologia II, o conhecimento por 
parte do aluno dos seus conteúdos programáticos, permitirá que sejam atingidos os objetivos propostos, 
nomeadamente a compreensão da constituição de diferentes órgãos e sistemas do corpo humano, o 
conhecimento da sua função e inter-relação, permitindo desta forma a aquisição de conhecimentos 
fulcrais para o futuro exercício da Enfermagem.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

The course program were defined in conjunction with other curricular units that integrate the study plan of 
the 1st Year of Nursing, in order to exploit synergies between them, allowing a better understanding of 
similar content to different disciplines.
With regard specifically to the Curricular Unit Anatomo- Physiology II, knowledge of the course's content 
will allow the goals to be achieved, namely the understanding of the constitution of different organs and 
body systems, knowledge of its function and interrelationship, thereby enabling the acquisition of core 
knowledge for the future exercise of Nursing.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Aulas teóricas com apresentação dos temas com apoios audiovisuais (slides, vídeos, etc.) e com utilização 
de modelos anatómicos ou cartas anatómicas.
Avaliação distribuída, através da realização de 2 frequências; realização de exame final para os alunos que 
não obtiveram aproveitamento na avaliação contínua.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Lectures with presentation of the themes with audiovisual support and use of anatomical models and 
anatomical charts.
Distributed evaluation, by performing two tests; final exam for students who did not obtain positive 
classification.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

As metodologias de ensino estão adequadas à aprendizagem dos conceitos de Anatomia e Fisiologia dos 
diferentes sistemas e aparelhos que constituem o corpo humano.
A utilização dos modelos anatómicos e restantes recursos disponíveis na Escola permitem aos alunos 
uma melhor perceção das principais referências anatómicas do corpo humano.
A utilização de apoios audiovisuais, concretamente gráficos, vídeos ou outros recursos facilitam a 
compreensão dos diferentes fenómenos fisiológicos do organismo humano, sua inter-relação e regulação.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The teaching methodologies are appropriate to learning the concepts of Anatomy and Physiology of 
different systems and devices that make up the human body.
The use of anatomical and other resource models available at the school allow students a better perception 
of the main anatomical references of the human body.
The use of audiovisual supports, namely graphics, videos or other features facilitate the understanding of 
different physiological phenomena of the human body, their interrelation and regulation.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Seeley;Stephens; Tate (2011) Anatomia & Fisiologia; Lusodidacta; 6ª edição 

Williams; Warwick (1989) Gray’s Anatomy. 37ª ed. Churchill Livingstone Ed.
Rouviére, H. ; Delmas, A. (2002 ) Anatomie Humaine. 15ª ed. Masson Ed.
Guyton, Arthur; Hall, John (2006) Textbook of Medical Physiology. 11ª ed. W. Saunders Company
Kandel, E ; Schwartz, J.; Jessel, T (2013) Principles of Neural Science. 5ª ed. McHraw-Hill Medical
J. Hansen; B. Koeppen (2003) Atlas de Fisiologia Humana de Netter. Artmed.
KJ Moll; M Moll (2005) Atlas de Anatomia. 4ª edição; Lusociência.
www.barteleby.com/107
www.anatomytrains.com
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Mapa X - Direito da Saúde e da Enfermagem | Health and Nursing Law

6.2.1.1. Unidade curricular:

Direito da Saúde e da Enfermagem | Health and Nursing Law

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Marco Aurélio Correia Carreira da Cunha Constantino - T:20h ;S :8h, TP: 5h

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:

Lucília Rosa Mateus Nunes - S: 2h

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 

estudantes):

Objetivo principal: fomentar a aprendizagem pelo estudante do sistema de normas que regulam as 
relações sociais no domínio da saúde e do exercício da profissão de enfermeiro em Portugal;
Resultados Esperados:
• Define o conceito de Estado de Direito.
• Descreve a estrutura do sistema jurídico, na perspetiva da hierarquia das leis.
• Define os conceitos de personalidade jurídica, capacidade jurídica de gozo e de exercício.
• Discute os princípios jurídicos do sistema de saúde português.
• Interpreta os princípios e as normas dos regimes jurídicos específicos da saúde e da enfermagem.
• Identifica as leis e as fontes contratuais de regulação do exercício da profissão de enfermeiro em 
Portugal.
• Interpreta os princípios e as normas do regime jurídico do exercício de enfermagem.
• Resolve problemas jurídicos relacionados com a prática profissional de enfermagem, através da 
aplicação dos princípios e das normas do regime jurídico do exercício de enfermagem

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

Main objective: Promote learning by the student the system of norms that regulate social relations in the 
field of health and of the nursing profession exercise in Portugal;
Expected Results:
• Define the concept of rule of law.
• Describes the structure of the legal system, in the perspective of laws hierarchy.
• Defines the legal concepts of legal personality, legal capacity of enjoyment and exercise.
• Discusses the legal principles of the Portuguese health system.
• Interpret the principles and norms of specific health and nursing legal regimes.
• Identify laws and contractual sources regulating the exercise of the nursing profession in Portugal.
• Interpret the principles and norms of the main legal framework for the exercise of nursing.
• Resolve legal issues related to professional nursing practice through the application of the principles and 
the legal nursing exercise regimen standards.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1. O Direito. O Estado de Direito. O Sistema jurídico português. A hierarquia das leis. O Direito e a justiça.
2. Personalidade e capacidade jurídica.
3. A Constituição da República Portuguesa.
4. Os direitos das pessoas no ordenamento jurídico nacional e internacional.
5. Enquadramento jurídico do sistema de saúde português: Constituição; Lei de Bases da Saúde; Lei de 
Saúde Mental.
6. Regimes jurídicos específicos da saúde e da Enfermagem: consentimento em saúde; informação de 
saúde; planeamento familiar; interrupção voluntária da gravidez; cuidados continuados e paliativos; 
morte; Medicina Legal e Enfermagem Forense; doação de órgãos e transplante; proteção da parentalidade; 
crianças e jovens em perigo; acompanhamento familiar em internamento hospitalar.
7. O Regulamento do Exercício Profissional dos Enfermeiros.
8. O Estatuto da Ordem dos Enfermeiros.
9. Responsabilidade profissional em enfermagem.
10. Outras fontes de regulação do exercício profissional.

6.2.1.5. Syllabus:

1. The Law. The rule of law. The Portuguese legal system. The hierarchy of laws. The Law and Justice.
2. Personality and legal capacity.
3. The Portuguese Republic Constitution.
4. The rights of people in national and international law.
5. Legal framework of the Portuguese health system: the Constitution; Law of Health Basis; Mental Health 
Act.
6. Specific legal regimes of health and nursing: health consent; health information; birth control; abortion; 
continuing and palliative care; death; Legal Medicine and Forensic Nursing; organ donation and 
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transplantation; protection of parenthood; children and youth at risk; family support in hospital.
7. Regulation of the Nurses Professional Practice.
8. The Statutes of the Order of Nurses.
9. Professional responsibility in nursing.
10. Other sources of regulation of professional practice.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

A aprendizagem pelo estudante do sistema de normas que regulam as relações sociais no domínio da 
saúde e do exercício da profissão de enfermeiro em Portugal e bem assim os resultados indicados 
requerem o contacto do mesmo e abordagem teórica dos conceitos e princípios fundamentais em Direito e 
igualmente das normas e regimes aplicáveis à saúde e à enfermagem. Os conteúdos definidos, 
começando pelos conceitos, princípios e leis fundamentais do sistema jurídico português, seguidos do 
enquadramento legal do sistema de saúde e dos regimes específicos em saúde e enfermagem e 
terminando nas fontes específicas da regulação da prática de enfermagem, permitem esse contacto e 
abordagem criando as condições necessárias para a dita aprendizagem.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

The student learning of the system of norms that regulate social relations in the field of health and the 
exercise of the nursing profession in Portugal as well as the indicated results require contact and 
theoretical approach of the concepts and principles in law and also the norms and standards applicable to 
health and nursing. Defined syllabus, beginning with the concepts, principles and fundamental laws of the 
Portuguese legal system, followed by the health system legal framework and specific regimes in health and 
nursing and ending on specific sources of nursing practice regulation, allow the required contact and 
approach creating the conditions necessary for the student learning.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Método expositivo/participativo nas aulas teóricas.
Trabalho de grupo e discussão em plenário nas aulas de seminário e teórico-práticas.
Construção de pasta de legislação individual.
Frequência/Exame Escrito (Avaliação)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Exhibition / participatory approach in the theoretical lessons.
Working group and plenary discussion in seminar classes and theoretical-practical classes.
Individual law folder construction.
Frequency / Written Exam (Evaluation)

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

A metodologia utilizada no ensino dos conteúdos programáticos está suportada em três pilares: exposição 
teórica dos conteúdos, participação dos alunos e discussão em grupo e em plenário de problemáticas 
específicas e desenvolvimento de trabalho de grupo teórico-prático sobre matérias estruturantes. 
A exposição teórica abrange a quase totalidade dos conteúdos, visando a aprendizagem pelo estudante 
das matérias objeto da unidade curricular e, em particular, que o mesmo alcance os resultados do domínio 
da definição de conceitos, descrição da estrutura do sistema jurídico, enunciação de princípios e 
identificação das fontes legais e contratuais.
As aulas de seminário, com promoção da participação dos alunos e discussão em grupo e em plenário, 
são utilizadas para tratar temas e problemáticas específicas, quer relacionadas com os princípios jurídicos 
como com as normas dos regimes jurídicos específicos da saúde e da enfermagem, visando que o 
estudante alcance os resultados do domínio da discussão e interpretação, assim facilitado atenta a 
reflexão que a referida metodologia propicia.
O desenvolvimento de trabalhos de grupo teórico-prático e respetiva apresentação em turma reduzida, em 
resultado da divisão da turma geral, possibilita o contacto teórico-prático com problemas jurídicos típicos 
e frequentes no exercício da profissão promovendo o desenvolvimento de competências de resolução de 
problemas com base nos conhecimentos jurídicos veiculados e o desenvolvimento do raciocínio e 
metodologia jurídica de abordagem das questões que se coloquem no exercício da profissão.
Ao longo da unidade curricular são facultados os instrumentos jurídicos relevantes nas matérias 
englobadas nos conteúdos programáticos visando a construção pelo aluno de uma pasta individual que 
lhe permita ter acesso ao acervo legal relevante e, ao mesmo tempo, proceder a anotações básicas e 
remissões adequadas tendo em vista o alcance dos resultados atinentes à interpretação e à discussão das 
fontes jurídicas relevantes na saúde e em enfermagem bem como de resolução dos problemas que 
suscitados na prática da profissão.
A avaliação por frequência e por exame escrito, que incluem questões de resposta sucinta e, igualmente, 
de desenvolvimento, possibilitam a apreciação do grau de alcance dos resultados esperados por cada 
estudante.
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6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The methodology used in the teaching of the syllabus is supported on three pillars: theoretical description 
of contents, student participation and group and plenary discussion about specific problems and 
theoretical and practical group work concerning structural topics.
The theoretical exposition covers almost all of the contents, aimed the student learning of the subject 
matters of the course and, in particular, with the purpose of promote the results at the field of definition of 
concepts, description of the structure of the legal system, principles enunciation and identification of legal 
and contractual sources.
The seminar classes, by promoting student participation and discussion in groups and in plenary, are used 
to treat specific themes and issues relating to legal principles as to the standards of specific legal regimes 
of health and nursing, aiming to student reach the results of the field of discussion and interpretation, 
facilitated by the reflection that this methodology provides.
The development of theoretical and practical group and presentation of papers in reduced class, as a result 
of the division of general class, provides the theoretical and practical contact with typical and frequent 
legal problems in the profession, promoting the development of problem solving skills supported in legal 
knowledge and the development of reasoning and legal methods of addressing concerns raised in the 
profession.
Over the course teacher provides the relevant legal instruments in the field encompassed in the syllabus 
aiming the student construction of an individual folder to allow access to the relevant legal instruments 
and, at the same time, turns possible to student carry out basic notes and appropriate references taking 
view to achieving results relating to the interpretation and discussion of relevant legal sources in health 
and nursing as well as resolution of the problems raised in the practice of the profession.
Evaluation by tests and by written exams, which include short-answer and also development questions, 
enable the assessment of the degree of achievement of expected results by each student.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

ALBERGARIA, Pedro S – A Lei de Saúde Mental. Coimbra: Livraria Almedina, 2006. 92 p. ISBN 
9789724018447
ANDRADE, José C Vieira – Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976. Coimbra: 
Almedina, 2004. 424 p. ISBN 9724022315
GOMES CANOTILHO, J J; VITAL MOREIRA - Constituição da República Portuguesa - Anotada - Vol I - 
Artigos 1º a 107º. Coimbra: Coimbra Editora, 2007. 1152 p. ISBN: 9789723214628
HOMEM, António Barbas – O que é o Direito?. 1ª ed. Estoril: Principia, 2007. 95 p. ISBN 978-972-8500-49-8
OLIVEIRA ASCENSÃO, José – O Direito - Introdução e Teoria Geral - 6.ª Reimpressão da edição de 
Março/2005. Coimbra: Almedina, 2011. 677 p. ISBN 9789724024431
NUNES, L; AMARAL, M; GONÇALVES, R – Código Deontológico do Enfermeiro: dos Comentários à Análise 
de Casos. Lisboa: Ordem dos Enfermeiros, 2005. 456 p. ISBN 972-99646-0-2
Legislação e Instrumentos Jurídicos Internacionais

Mapa X - Microbiologia | Microbiology

6.2.1.1. Unidade curricular:

Microbiologia | Microbiology

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Maria Helena de Figueiredo Ramos Caria - 105h (T: 40h, S:5h, PL:60h)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:

NA

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 

estudantes):

Pretende dotar-se o estudante com noções básicas sobre microrganismos no processo de defesa e de 
doença, noções de controlo de infeções, antimicrobianos e resistências. No final da UC é esperado que os 
estudantes demonstrem: 
1. Compreender a relevância da microbiologia para a saúde pública
2. Conhecer principios de microbiologia clínica
3. Compreender as características dos mecanismos de infeção e as formas de controlo das infeções mais 
comuns incluindo doenças priónicas
4. Conhecer formas de desinfeção e de procedimentos em assépsia aplicados à prática baseada na 
segurança e na responsabilidade individual 
6. Caracterizar infeções adquiridas em contextos de saúde (IACS) 
7. Compreender políticas de saúde a nível mundial e nacional e conhecer as orientações estratégias 
nacionais e internacionais, nomeadamente as campanhas nacionais como o PPCIRA, doenças infeciosas 
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de notificação obrigatória, guidelines do CDC e do e-CDC de forma a poderem definir procedimentos de 
controlo de infeção

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

This course aims to provide students with applied knowledge on human body, to equip the student with 
understanding microorganisms in the defense and disease, infections control concepts, and antimicrobial 
resistance. At the end of UC students are expected to demonstrate:
1. Understand the importance of microbiology for public health
2. Know principles of clinical microbiology
3. understand the characteristics of the infection mechanisms and the control forms of the most common 
prion diseases including infections
4. Know forms of disinfection and procedures under aseptic applied to based on security best practice and 
individual responsibility
6. To characterize infections acquired in health care settings (IACS)
7. Understand health policy at global and national levels and meet the guidelines national and international 
strategies, including national campaigns such as PPCIRA, infectious diseases of mandatory reporting, the 
guidelines 

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

Componente Teórica
1. Tipos de Agentes infeciosos: bactérias, fungos, protozoários, vírus, priões 
2. Processos de infeção e defesas do hospedeiro: mecanismos de patogenicidade, resistências de 
transmissão 
3. Classes de antimicrobianos, mecanismos de resistência 
4. Bacteriologia: caracteristicas, especificidade de hospedeiros, classificação
5. Virologia: classificação, especificidade de hospedeiros, ciclos virais
6. Micologia: morfologia e taxonomia, mecanismos específicos de patogenicidade 
7. Doenças infeciosas humanas típicas do sistema respiratório, digestivo, urogenital e da pele: 
epidemiologia, exemplos comuns, prevenção e controlo 
8. IACS: epidemiologia, exemplos, prevenção e controlo 
9. Epidemias e gestão de catástrofes
Componente laboratorial
1. Técnicas de observação e deteção de microrganismos: microscopia, colorações, formas de cultura e 
identificação de bactérias
2. Observação de culturas da microbiota 
3. Testes de sensibilidade a antimicrobianos (TSA)

6.2.1.5. Syllabus:

Theoretical Component
1. Types of infectious agents: bacteria, fungi, protozoa, viruses and prions
2. Infection processes and host defenses: pathogenic mechanisms, resistance and transmission 
mechanisms
3. Classes of antimicrobial resistance mechanisms and resistance mechanisms
4. Bacteriology: characteristics, host specificity, classification
5. Virology: classification, host specificity, viral cycles
6. Mycology: morphology and taxonomy, specific pathogenic mechanisms
7. Human infectious diseases of the respiratory system, digestive system, urogenital system and skin: 
epidemiology, common examples, prevention and control 
8. IACS: epidemiology, examples, prevention and control
9. Epidemics and disaster management
Practical /laboratory Component 
1. Techniques of observation and detection of microorganisms: microscopy, stains, forms of culture and 
identification of bacteria
2. Observation of microbial cultures
3. Sensitivity tests to antimicrobial (TSA)

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

Os conteúdos programáticos indicados são o suporte teórico necessário ao domínio dos da relevância da 
microbiologia clínica na saude. Contribuem conhecer especificidades da microbiota, tipos de agentes 
infeciosos e forma de controlar as cadeias de infeção, usando medidas nacionais e internacionais. 
Também o conhecimento sobre as IACS e a forma de atuar em assépsia contribuem para a formação de 
profissionais de saúde conhecedores dos mecanismos de transmissões de infeções capazes de intervir no 
combate à resistência de antimicrobianos e do aumento de infeções na comunidade ou em contexto 
hosiptalar. Estas noções são fundamentais para profissionais de saúde responsáveis e que atuem com 
base na evidência.
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6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

The syllabus referred are the theoretical support needed to develop the knowledge necessary to 
understand the metabolic / biochemical and biophysical limits of the human being. Contribute to 
understand the metabolic changes associated to possibly pathologies associated with evidence in 
biochemical, clinical pathology and immunological analysis. The syllabus also contribute to the 
understanding of bioelectricity facilitating the knowledge of common registration of human electrical 
signals. They also allow the understanding of the effects of radiation and lasers to assess the treatment of 
symptoms associated with diseases. The biomechanics notions are decisive in real situations future 
professional health care professional now students, as well all the other contents that are well adjusted to 
the defined objectives.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

A metodologia de ensino baseia-se na exposição oral com projeção de slides em power point na Teórica. A 
plataforma e-learning Moodle será usada como repositório de informações, ponto de entrega de trabalhos 
eforum de discussão. As aulas práticas decorrem no laboratório de microbiologia e tem caráter 
experimental envolvendo o uso de caixas de Petri, meios de cultura, antibióticos, corantes e microscópios 
de acordo com as necessidades. A componente teórica inclui contribui com 70 % da avaliação final 
incluindo um trabalho de grupo (40%) e um teste (60%). As aulas práticas contribuem com 30% da 
avaliação final da UC aferidos por um relatório de grupo sobre todas as experiências feitas nas aulas. Em 
cada elemento de avaliação o estudante deve ter 8,5 valores no mínimo para avaliação positiva.
O estudante que não passou na avaliação continua pode realizar um exame final, incluindo ambas as 
componentes, T e PL.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The teaching methodology of the course is based on oral exposition and data show exhibition of contents. 
The e-learning platform Moodle will be used as an information repository, as discussion of discussion and 
delivery of works. Laboratorial classes will be performed at microbiology laboratory and using all the Petri 
dish, culture media, antibiotics, color agents and microscopes according to needs. Theoretical component 
includes theoretical classes accounting for 70% of the final evaluation assessed by a work group (40%) 
and a test (60%). Practical classes’ accounts for 30% of the final evaluation and are assessed by one group 
report including all the experiments performed in the Laboratory. In each evaluation element the student 
must obtain 8.5 values as a minimum grade for positive evaluation.
Student who has not success in the continuing evaluation may perform a final exam including both 
components, T and PL.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

Os conteúdos programáticos e a metodologia de ensino escolhida adequa-se aos objetivos de 
aprendizagem da unidade curricular pois conferem aos estudantes um conjunto de ferramentas que lhes 
permite ter a capacidade de compreender e explicar como se processam as doenças infeciosas e como se 
previnem também. A componente teórica é acompanhada diretamente pela componente prática pelo que 
os estudantes podem apreender conteúdos por ambas as abordagens. O existir a necessidade de bastante 
pesquisa considerando guidelines internacionais e nacionais, publicações recentes e os sites oficiais das 
instituições de saúde nacionais, do CDC e do e-CDC permite ao estudante aprofundar os seus 
conhececimentos em temas relevantes para o seu futuro profissional na área da segurança da 
pessoa/cliente.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The syllabus and teaching methodology chosen are suitable to the earning objectives defined, since given 
to the students a set of tools that allows them to understand and explain how the process the infectious 
diseases occur and how tis possible to prevent this diseases. The theoretical part is followed directly by 
the laboratorial component where the student can develop their knowledge based on both approaches. The 
need of deep research considering international and national guidelines, recent publications and official 
sites of national health institutions, CDC and e-CDC allows students to deepen their knowledge on relevant 
topics to their professional future related to patient safety. 

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

BOLICK, D et al.;Segurança e Controle de Infecções. Trad. Carlos Henrique Cosendey., Rio de Janeiro: 
Reichmann & Affonso Editores., 2000. ISBN: ISBN 85-87148-40-0
CANAS FERREIRA, W, F de Sousa, JC, Lima, Nelson. Coord.;MICROBIOLOGIA., Lidell, 2010. ISBN: ISBN 
978-972-757-515-2.
PRESCOTT, L.; HARLEY, J.; KLEIN, D.;Microbiology, 7ªEd. New York: McGraw-Hill., 2008.. ISBN: 0-07-
255678-1
SPICER, JOHN;Clinical microbiology and infectious diseases: an illustrated colour text., 2nd ed; London: 
Churchill Livingstone,, 2008. ISBN: 978-0-443-10303-2
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Mapa X - Relação de Ajuda e Comunicação em Enfermagem I - Therapeutic Communication & Helping 

Relations I

6.2.1.1. Unidade curricular:

Relação de Ajuda e Comunicação em Enfermagem I - Therapeutic Communication & Helping Relations I

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Lino Alexandre Andrade Martins dos Ramos - T: 10h; S: 10h; OT: 20h

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:

Joaquim Manuel de Oliveira Lopes - OT:10h
Fernanda Paula Santos Leal - OT:10h

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 

estudantes):

Reconhece a subjectividade na comunicação humana 
Opõe os conceitos de “Comunicação Social” e de “Comunicação Terapêutica”
Compreende as dinâmicas de abertura ao Outro (cliente individual ou colectivo)
Define Relação de Ajuda em geral e na enfermagem em particular
Conhece os princípios, os objectivos, os cenários e as fases da relação de ajuda em enfermagem
Articula a relação de ajuda com o processo de enfermagem
Compreende os pressupostos do Processo de Aconselhamento como técnica de ajuda em enfermagem
Fundamenta o entendimento das necessidades dos clientes e dos processos de ajuda
Adequa os processos de ajuda às necessidades dos clientes

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

Recognizes the subjectivity of human communication
Opposes the concepts of "Social Communications" and "Communication Therapy"
Understand the dynamics of openness to the Other (client individually or collectively)
Sets Helping Relationship in general and nursing in particular
Knows the principles, objectives, scenarios and phases of the helping relationship in nursing
Articulates the aid relationship with the nursing process
Understand the assumptions of the Counseling Process and technical help in nursing
Based understanding of clients needs and processes help
Fits the aid processes to clients needs

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

A subjectividade na comunicação humana
“Comunicação Social” versus “Comunicação Terapêutica”
Dinâmicas de abertura ao Outro (cliente individual ou colectivo)
Relação de Ajuda em enfermagem
Relação de ajuda e processo de enfermagem
Introdução ao Processo de Aconselhamento como técnica de ajuda em enfermagem

6.2.1.5. Syllabus:

The subjectivity in human communication
"Social Communication" versus "Therapeutic Communication"
Dynamic opening to the Other (client individually or collectively)
Helping Relationship in nursing
Helping relationship and the nursing process
Introduction to the Process of Counseling and technical help in nursing

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

Esta unidade curricular está situada no 1º semestre do 1º Ano e considera aulas Teóricas, articuladas com 
o Ensino Clínico, em Orientações Tutórias. Pretende-se introduzir a comunicação terapêutica em 
enfermagem, os fundamentos da relação de ajuda no contexto disciplinar e profissional da enfermagem, 
assim como os pressupostos do processo de aconselhamento como técnica de ajuda em enfermagem.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

This curricular unit is placed in the 1st semester of the 1st year and considers Theoretical lessons 
articulated with the Clinical education in Tutorials Orientations. It is intended to introduce the therapeutic 
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communication in nursing, the foundations of helping relationship in the disciplinary and professional 
context of nursing, as well as the assumptions of the counseling process as help technique in nursing.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Expositiva com recurso à participação da turma.
Teste de conhecimentos (70%)
Dinâmica dos processos de ajuda em EC (30%)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Affirmative - Expository using the class participation.
Knowledge test (70%)
Individual work related with dynamic processes help in Clinical Education (30%)

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

Expositivo e participativo, estimulando o pensamento crítico e reflexivo dos estudantes.
Dinâmicas de grupo e resolução de exercícios/ casos.
Orientação tutorial para apoio ao estudante no acompanhamento e desenvolvimento das dinâmicas 
comunicacionais e de ajuda articulando com o Ensino Clínico do 1º ano 2º semestre.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

Expository and participatory approach, encouraging critical and reflexive thinking of students.
Group dynamics and problem solving / cases.
Orientation tutorial for student support in the monitoring and development of communication dynamics 
and help articulating with the Clinical Education 1st year 2nd semester.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Atkinson, Leslie; Murray, Mary Ellen – Fundamentos de Enfermagem. Introdução ao Processo de 
Enfermagem. Guanabara Koogan. Rio de Janeiro. 1989. ISBN 85-226-0328-6.
Hesbeen, Walter – Cuidar no Hospital: Enquadrar os cuidados de enfermagem numa perspectiva de cuidar. 
Lisboa: Lusociência, 2000. 201 p. IBSN 972-8383-11-8.
Honoré, Bernard – A Saúde em Projecto. Lusociência. Loures. 2002. ISBN 972-8383-31-2
Honoré, Bernard – Cuidar. Persistir em conjunto na existência. Lusociência. Loures. 2004.
Lazure, Hélène – Viver a Relação de Ajuda. Lusodidacta. Lisboa. 1994. ISBN: 972-95399-5-2.
Nightingale, Florence – Notas Sobre Enfermagem: O que é e o que não é. Lusociência. Loures. 2005. ISBN: 
972-8383-92-4.

Mapa X - Nutrição | Nutrition

6.2.1.1. Unidade curricular:

Nutrição | Nutrition

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Nuno da Silva Santos Nunes - T:40 h 

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:

NA

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 

estudantes):

- Compreender a necessidade, natureza e abrangência da alimentação e nutrição;
- Reconhecer a importância do papel do enfermeiro como agente participativo na alimentação e nutrição 
dos indivíduos e populações; 
- Adquirir hábitos de pesquisa, reflexão e decisão no âmbito da alimentação e nutrição; 
- Desenvolver trabalho de cooperação e interprofissional (enfermeiro, nutricionista);
- Identificar problemas de saúde nutricional a nível individual ou coletivo;
- Investigar as causas e consequências dos problemas alimentares e nutricionais identificados;
- Partilhar as suas próprias ideias em relação aos problemas alimentares e nutricionais identificados;
- Analisar e saber aplicar as mudanças que deverão ocorrer para solucionar os problemas de natureza 
alimentar e nutricional na saúde e na doença.
- Saber reconhecer e implementar na prática medidas de caracter alimentar e nutricional que lhe forem 
propostas pelas equipas clinicas multidisciplinares.
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6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

- Understand the need, nature and scope of food and nutrition;
- Recognize the importance of the nurse's role as participative agent in food and nutrition of individuals 
and populations;
- To acquire habits of research, reflection and decision in the context of food and nutrition;
- Develop joint cooperation and inter (nurse, nutritionist);
- Identify problems of nutritional health individually or collectively;
- Investigate the causes and consequences of food and nutritional problems identified;
- Share your own ideas in relation to food and nutritional problems identified;
- Analyse and know how to apply the changes that must take place to solve the problems of food and 
nutrition nature in health and disease.
- Know how to recognize and implement in practical food and nutrition character of measures offered to 
them by multidisciplinary clinical teams.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1.NOÇÕES BÁSICAS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Conceitos de âmbito geral. Macro e Micronutrimentos
2.NOÇÕES DE HIGIENE E SEGURANÇA DOS ALIMENTOS
Noções básicas de microbiologia e higiene alimentar. 
3, PAPEL DA NUTRIÇÃO NA SAÚDE INDIVIDUAL E COLECTIVA & HÁBITOS ALIMENTARES
Condicionantes dos hábitos alimentares. Estudo de alguns Padrões alimentares. Dados epidemiológicos.
4.NECESSIDADES NUTRICIONAIS NO CICLO DE VIDA
5.ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL E EQUILIBRADA
Premissas para uma alimentação equilibrada. Padrões alimentares saudáveis (nutrição/epidemiologia)
6.A SITUAÇÃO ALIMENTAR EM PORTUGAL
Erros alimentares. Dados epidemiológicos de interesse. Nova Roda dos Alimentos Portugueses (2003)
7.PATOLOGIAS RELACIONADAS COM A ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO:
Obesidade. Diabetes. Hipertensão. Malnutrição (carência & excesso). 
8. AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL
Metodologia de Inquéritos/Questionários alimentares.Avaliação Antropométrica, Bioquímica. Dados 
imunológicos Alimentação e Nutrição Entérica

6.2.1.5. Syllabus:

1.BASICS ON FOOD AND NUTRITION
General framework of concepts. Macro and Micronutrimentos
2.HYGIENE AND FOOD SAFETY
Basics of microbiology and food hygiene.
3 NUTRITION ROLE IN INDIVIDUAL AND COLLECTIVE HEALTH & EATING HABITS
Determinants of dietary habits. Study of some food Standards. Epidemiological data.
4.NUTRITION IN THE LIFE CYCLE
5.HEALTHY AND BALANCED EATING
Premises for a balanced diet. Healthy eating patterns (nutrition / epidemiology)
6.The FOOD SITUATION IN PORTUGAL
Dietary mistakes. Epidemiological data of interest. New wheel of Portuguese Food (2003)
7.PATOLOGIAS RELATED TO FOOD AND NUTRITION:
Obesity. Diabetes. Hypertension. Malnutrition (lack & excess).
8. NUTRITION BASELINE ASSESSMENT
Survey Methodology / Questionnaires alimentares.Avaliação Anthropometric, Biochemical. Immunological 
data Food and Nutrition Enteric

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

Tendo em conta que os estudantes desta UC serão futuros enfermeiros responsáveis por implementar 
intervenções alimentares e nutricionais a nível individual e colectivo, é fundamental terem conhecimentos 
sobre fundamentos de nutrição, higiene e segurança alimentar, nutrição e alimentação ao longo do ciclo 
de vida, e nutrição nas patologias mais prevalentes. Desta forma, cremos estarem reunidas as condições 
para os estudantes reconhecerem a importância do papel da alimentação e nutrição na saúde e na doença, 
agindo profissionalmente no futuro em conformidade.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

Given that the students of UC will be future nurses responsible for implementing food and nutrition 
interventions at individual and collective level, it is essential to have knowledge about basics of nutrition, 
hygiene and food safety, nutrition and food throughout the life cycle, and nutrition in the more common 
pathologies. Thus, we believe that the conditions for students to recognize the important role of food and 
nutrition in health and disease, acting professionally in the future accordingly.
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6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

São adotadas metodologias ativas e participativas, centradas na exposição dos conteúdos a desenvolver e 
nos interesses dos estudantes. Estas metodologias expressam-se na utilização de técnicas de partilha de 
informação, de debate e clarificação de conceitos, ideias, opiniões, valores, atitudes e técnicas de treino 
de competências.
Avaliação será: 
Frequência: 20 valores (100%). 
Quem não obtiver 10valores (50%) ou não comparecer na frequência terá de realizar exame final.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Active and participatory methodologies, centered description of contents and develop the interests of 
students will be taken. These methodologies are expressed in the use of technical information sharing, 
discussion and clarification of concepts, ideas, beliefs, values, attitudes and skills training techniques.
Assessment will be:
Frequency: 20 values (100%).
Who do not get 10 values (50%) or do not show the frequency will have to do the final exam.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

São adotadas metodologias ativas e participativas, centradas nos interesses dos estudantes, na medida 
em que são consideradas as mais adequadas para promover o envolvimento dos estudantes, 
conseguindo-se assim a sua máxima participação no processo de ensino e aprendizagem. Estas 
metodologias e técnicas não serão trabalhadas de forma abstrata mas sim no contexto em que o próprio 
estudante se insere, tornando possível a sua reflexão, partilha e a consequente discussão sobre os 
acontecimentos e ações desenvolvidas. 
Pensamos que desta forma estamos a criar condições favoráveis para que no futuro os estudantes 
enquanto enfermeiros possam promover junto dos seus utentes e populações alvo, uma alimentação e 
nutrição saudáveis e adaptadas às patologias de cada individuo.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

Active and participatory methodologies will be adopted, centered on the interests of students, insofar as 
they are considered the most appropriate to promote student involvement, thus achieving its full 
participation in the process of teaching and learning. These methods and techniques are not worked in the 
abstract but in the context in which the student himself is included, making it possible to reflection, 
sharing and the consequent discussion of developments and actions taken.
We think that in this way we are creating favorable conditions for future students as nurses can promote 
among its users and target populations, healthy food and nutrition and adapted to the conditions of each 
individual.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Nutrição Humana. Gonçalves Ferreira, F.A. Fundação Calouste Gulbenkian. 1983.
Krause`s Food, Nutrition and Diet Therapy. Mahan LK, Escott-Stump S, Ed. 15th. Sauders. 2010 (e edições 
posteriores)
Nutrition and Diagnosis Related Care. Escott-Stump, S.; 4th Edition. Lippincott, Williams & Wilkins. 1998 (e 
edições posteriores)
Manual Prático de Nutrição Clínica no Adulto. Camilo Mª Ermelinda. 1ªEdição. Editora Dinalivro. 2001
Fundamentos de Higiene Alimentar e Nutrição. Breda, João. Instituto Nacional de Formação Turística. 1998
Nutricion para Educadores. Verdú, J Mataix. 2ª edicion. Fundación Universitária Iberoamericana. 2005

Mapa X - Enfermagem IV — Adulto e Idoso: Processos de Saúde-Doença | Nursing IV 

6.2.1.1. Unidade curricular:

Enfermagem IV — Adulto e Idoso: Processos de Saúde-Doença | Nursing IV 

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Fernanda Paula Santos Leal - T: 16h; PL: 7h; OT: 15h

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:

Ana Paula Gato Rodrigues Polido Rodrigues - T:17h; S:4h
Andreia Ferreri Cerqueira - TP: 4h; PL: 30h
António Manuel Martins de Freitas - T: 16h, S: 4h, TP: 4h, PL: 26h
Cândida Rosa de Almeida Clemente Ferrito - T: 16h; S: 4h ; PL: 4h
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José Emanuel da Fonseca Conceição Santos - TP: 6h ; PL: 30h; OT: 15h
Lino Alexandre Andrade Martins dos Ramos - PL: 30h, OT: 15h
Luís Filipe de Sousa Meireles - TP: 4h; PL: 28h
Maria de Lurdes dos Santos Martins - T: 4h
Nara Solange Batalha - TP: 9h ; PL: 26h, OT: 15h
Nuno Miguel Ventura de Oliveira - T: 11h ; S: 2h, TP: 4h, PL: 12h
Miguel Quaresma Oliveira - TP: 4h,PL: 33h)
Rui Paulo Ramalho Inês - T: 10h, S: 2h, PL; 15h
Joana Filipa Tavares Mestrinho - TP:5h, PL:30h
Vânia Sofia Martins Teixeira - PL: 4h

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 

estudantes):

Nesta UC pretende-se que o estudante:
Conheça os principais indicadores de saúde;
Compreenda a abordagem holística das experiências de saúde-doença dos foros médico-cirúrgico, da 
pessoa e família;
Conheça os diferentes modelos e instrumentos de avaliação e intervenção familiar;
Desenvolva o processo de raciocínio clinico com a pessoa e família subjacente às experiências de saúde-
doença dos foros médico e cirúrgico, devidamente fundamentado no Processo Sistemático do 
Pensamento em Enfermagem;
Compreenda os mecanismos fisiopatológicos das doenças, e analise a resposta que a pessoa e família 
encontram para gerir esta experiência na sua vida;
Identifica estratégias para lidar com a morte da pessoa de quem cuida, para ajudar a família e analisa o 
impacto desta perda em si;
Conheça e pratique o algoritmo SBV em prática simulada;
Realize uma prática simulada segura. 

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

In this unit, Nursing IV - Adult and Elderly people : Health/Disease processes, 
Student learning outcomes:
Know the main health indicators;
Understand the holistic approach of the person and family experiences of health and illness at medical and 
surgical contexts;
Know the different models and tools for assessment and family intervention;
Develop clinical reasoning process with the person and family underlying the experiences of health and 
illness of medical and surgical contexts, duly substantiated in Systematic Process of Nursing Thinking;
Understand the pathophysiological mechanisms of disease, and analyze the person and family response to 
manage this experience in their lifes;
Identify strategies to help family dealing with relatives death, and analyzes the impact of this loss itself;
Learn and practice the BLS algorithm in simulated practice;
Perform a safe simulated practice.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

O Contínuo saúde-doença;
Indicadores de Saúde nacionais;
A Saúde da Família e a Enfermagem de família;
O Cuidado de Enfermagem com a pessoa e família, e as respostas perante diferentes experiências de 
saúde-doença dos foros médico-cirúrgico, no internamento;
Modelos de avaliação e intervenção familiar e Instrumentos de Avaliação familiar e Geriátrica;
Raciocínio Clinico em Enfermagem e Processo de Enfermagem;
Aprendizagem do Raciocínio Clínico em Enfermagem baseada em casos de pessoas; 
Educação sobre o processo de morrer;
A intervenção de Enfermagem de carácter interdependente e autónomo com a pessoa sujeita a 
Procedimentos Técnicos de Enfermagem;
Normas de Procedimentos Técnico de Enfermagem; 
Princípios da preparação e administração de terapêutica;
Suporte Básico de Vida.

6.2.1.5. Syllabus:

The Continuous health and disease;
National Health Indicators;
The Health and Family Nursing;
The Nursing Care with the person and family, and the responses to different experiences of health and 
illness of medical and surgical forums in the hospital;
Valuation models and family intervention and family assessment instruments and Geriatric;
Clinical Reasoning in Nursing and Nursing Process;
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Case-based Rasoning;
Education about the dying process;
The nature of interdependent and autonomous nursing intervention with person subject to Nursing 
Technicians procedures;
Standards Procedures Technical Nursing;
Principles of therapeutic preparation and admministration;
Basic Life Support.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

Os conteúdos programáticos foram planeados visando a aquisição pelos estudantes de conhecimentos e 
desenvolvimento de competências que os capacitem a cuidar da pessoa adulta e idosa, com diferentes 
experiências de saúde-doença.
A aprendizagem do Cuidado de Enfermagem, está orientada pelo processo sistemático de pensamento em 
enfermagem , implicando a tomada de decisão clinica e personalização dos cuidados, sensíveis à prática 
de enfermagem;

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

The syllabus contents are designed for students acquire knowledge and develop skills that enable them to 
take care of adult and elderly person with different experiences of health and illness.
Learning Nursing Care is guided by systematic thought process in nursing, implying personalization of 
care and clinical decision making, throught a sensitive nursing practice;

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Metodologias Expositiva-participativa nas aulas teóricas e de seminário;
Case-based Reasoning; 
Prática simulada; 
Prática simulada em SBV.
Trabalho Individual do Estudante;
Duas Frequências ( 50% da classificação da Unidade Curricular);
Orientação Tutorial (20% da classificação da Unidade Curricular);
Avaliação Prática (25% da classificação da Unidade Curricular);
Avaliação Prática SBV (5% da classificação da Unidade Curricular)
Exame (70% da classificação da UC em época de exames)
Exame Prático (30% da classificação da UC em época de exames)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Expository-participatory approach at lectures and seminars;
Case-based Reasoning;
Simulated practice;
Simulated practice in BLS.
Individual student work.
Two frequencies (50% evaluation of the curricular unit);
Tutorial Orientation (20% evaluation of the curricular unit);
Practical assessment (25% evaluation of the curricular unit);
Practical assessment BLS (5% evaluation of the curricular unit);
Final Exam (70% evaluation of the curricular unit at exam)
Final Practice Exam (30% evaluation of the curricular unit at exam)

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

Unidade curricular semestral. Propõe um conjunto de metodologias que permitem a concretização dos 
objectivos de aprendizagem propostos, aos estudantes: metodologias expositivas que promovem a 
aquisição de conhecimentos; metodologias ativas e de prática simulada que permitem a aquisição de 
competências em procedimentos técnicos de enfermagem; metodologia de case-based reasoning (CBR) 
que promove o raciocínio clinico em enfermagem e o trabalho individual dos estudantes. A metodologia de 
Case-based Reasoning, consiste numa metodologia de aprendizagem centrada no estudante, que se 
desenvolve individualmente e em grupo, sendo o docente, facilitador do processo de aprendizagem. A 
aprendizagem dos estudantes, ocorre baseada em casos clínicos de clientes. A escolha por esta 
metodologia para a UC de Enfermagem IV (CLE) aconteceu por esta ter uma forte componente clinica, a 
metodologia ser referida na literatura e existir evidência de facilitar o raciocínio clinico dos estudantes. 
Permitiu a otimização de uma aprendizagem gradual, sustentada e supervisionada, da tomada de decisão 
clínica, pelos estudantes. Nesse sentido, a decisão pelo CBR surge em ligação aos contributos de 
aprofundar o raciocínio clínico dos estudantes, tendo por base a resolução de problemas de saúde-doença 
dos clientes, quanto ao Cuidado de Enfermagem, explicitados através de um caso clinico. Por outro lado, o 
CBR exigindo um atitude reflexiva permanente pelos estudantes em todo o processo que conduz à tomada 
de decisão, responde aos princípios do Departamentos de Enfermagem (ESS-IPS) e ao paradigma de 
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Bolonha, um vez que integra um grupo de metodologias que norteiam o processo formativo, ajudando a 
formar profissionais reflexivos e responsáveis pela sua autoformação. 
As aulas de prática simulada são outra metodologia ativa promotora da competência instrumental pelos 
estudantes, relacionada com a aprendizagem do cuidado de enfermagem ao cliente com necessidade de 
procedimentos técnicos de enfermagem.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

Semestral curricular unit. Proposes a set of methodologies that enable the achievement of learning 
objectives proposed to students: expository methodologies that promote the acquisition of knowledge; 
active methodologies and simulated practice that allow the acquisition of skills in technical nursing 
procedures; case-based reasoning methodology (CBR) which promotes the clinical reasoning in nursing 
and individual work of students. The methodology of Case-based Reasoning, is a learning methodology 
centered on the student, which develops individually and in groups, with a facilitator of the learning 
process teacher. The students learning, is based on clinical cases of clients. The choice of this 
methodology for Curricular Unit of Nursing IV (CLE) took place for having a strong clinical component, the 
methodology is reported in the literature and there are evidence that facilitated clinical reasoning of 
students. It allowed the optimization of a gradual learning, supported and supervised the clinical decision 
making by the students. In this sense, the decision by the CBR arises in connection with contributions to 
deepen the clinical reasoning of students, based on solving clients and relatives health-disease problems, 
as the Nursing Care, explained through a clinical case. On the other hand, the CBR requiring a permanent 
reflexive attitude by students throughout the process leading to decision making, responds to the 
principles of the Departments of Nursing (ESS-IPS) and the Bologna paradigm, belongs of a group of 
methodologies that guide the training process, helping to form reflective practitioners.
Simulated practice classes are another active methodology to promote instrumental competence by the 
students. This classes promotes nursing care learning related with client needs at technical nursing 
procedures.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

INTERNATIONAL COUNCIL OF NURSES. CIPE Versão 2 – Classificação Internacional para a Prática de 
Enfermagem. Ordem dos Enfermeiros. Fevereiro de 2011. ISBN 978-92-95094-2
NUNES, L. & RUIVO, A. – Manual 2006- Técnicas de Enfermagem. Setúbal: Escola Superior de Saúde. 2006. 
ISBN: 972-8431-27-9.
PHIPPS, Wilma; SANDS, Judith; MAREK, Jane – ENFERMAGEM MÉDICO-CIRÚRGICA; Conceitos e 
PráticaClínica. 6ª ed. Loures: Lusociência, 2003.ISBN 972-8383-65-7.
STANHOPE, M. – Enfermagem Comunitária – Promoção da Saúde de Grupos, Famílias e Indivíduos. 4ª 
Edição. Lisboa: Lusociência , 1999.1225 p. ISBN 972-8383- 05-3.
STOCK, Yvonne; CLAYTON, Bruce – Fundamentos de Farmacologia. 12ª Edição. Lisboa: Lusociência. 
2002. 700p. ISBN: 972-8383-36-3.
BERGER, L., & MAILLOUX-POIRIER, D. Pessoas Idosas, uma abordagem global. Loures, Lusociência. 1995.
BOLANDER, VerolynBarnes – Sorensen e Luckman. Enfermagem Fundamental: Abordagem 
Psicofisiológica.1ª ed. Lisboa: Lusodidacta, 1998. ISBN 972-96610-6-5.

Mapa X - Deontologia Profissional I | Professional Deontology I

6.2.1.1. Unidade curricular:

Deontologia Profissional I | Professional Deontology I

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Lucília Rosa Mateus Nunes – T:6, S:4

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:

Rui Paulo Ramalho Inês – T:14, S:6, TP:5

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 

estudantes):

No suportar ao desenvolvimento de Competências do Enfermeiro de Cuidados Gerais, domínio
da Responsabilidade Profissional, Ética e Legal, promove-se o desenvolvimento das seguintes 
competências:
Aceita a responsabilidade e responde pelas suas ações e pelos juízos que elabora;
Envolve-se de forma efetiva nas tomadas de decisão ética;
Respeita o direito do cliente à escolha e à autodeterminação referente aos cuidados de enfermagem e de 
saúde;
Exerce de acordo com o Código Deontológico;
Atua na defesa dos direitos humanos, tal como descrito no Código Deontológico;
Respeita o direito dos clientes ao acesso à informação;
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Garante a confidencialidade e a segurança da informação, escrita e oral, a que tem acesso enquanto 
profissional;
Respeita o direito do cliente à privacidade;
Aborda de forma apropriada as práticas de cuidados que podem comprometer a segurança, ou a dignidade 
do cliente;
Mantem a responsabilidade na delegação;
Reconhece os limites do seu papel e da sua competência.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

v~Aims to support the development of General Nurse Skills in the domain - Responsible, Ethical and Legal 
Practice, this unit promotes de following skills / learning outcomes:
• Accepts responsibility and is accountable for its actions and the judgments which elaborates;
• Engages effectively in decision making; 
• Respect the client's right to choice and self-determination related to nursing and health;
• Exercised according with the Deontological Code;
• Acts in defense of human rights, as described in the Deontological Code;
• Respect the right of clients to access information;
• Ensures confidentiality and security of information, oral and written, acquired as a professional;
• Respect the client's right to privacy;
• Addresses appropriately care practices that can compromise the security, privacy or dignity of the client;
• Maintains responsibility when delegating aspects of care;
• Recognizes the limits of your role and competence.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1.Enquadramento 
1.1.Relações: Ética, Moral, Deontologia, Direito. 
1.2. Códigos de Conduta e Cartas Éticas.
1.3. Códigos Deontológicos: Realidade Internacional - Pesquisa de Códigos Deontológicos. 
2. Deontologia
2.1. Percurso histórico da Deontologia Profissional.
2.2. Regulamentação - Da Deontologia Profissional do Enfermeiro. Direitos, Deveres e Incompatibilidades.
3. Análise do Código Deontológico do Enfermeiro 
3.1. Princípios e Valores (Artigo 78º).
3.2. Dos Deveres Gerais e Valores humanos (Artigos 79º, 81º).
3.3. Dos deveres com a comunidade (Artigo 80º).
3.3. Deveres relacionados com a vida e a morte (Artigos 82º, 87º).
3.4. Do Direito ao cuidado e à intimidade (Artigos 83º, 86º).
3.5. Informação e Sigilo (Artigos 84º, 85º).
3.6. Excelência do exercício (Artigo 88º).
3.7. Humanização dos cuidados (Artigo 89º).
3.8. Deveres para com a profissão e outras profissões (Artigos 90º, 91º).
3.9. Objeção de Consciência (Artigo 92º). 

6.2.1.5. Syllabus:

1. Framework. 
1.1. Relations Ethics, Morals, Ethics, Law.
1.2. Codes of Conduct and Ethical Declarations 
1.3. Deontological Codes: International reality - Research of Deontological Codes / Codes of Ethics.
2. Deontology
2.1. Historical trajectory of Professional Conduct
2.2. Regulatory - The Professional Deontological Code for nurses. Rights, Duties and Incompatibilities.
3 - Analysis of Deontological Code 
3.1. - Principles and Values (Article 78º).
3.2. - General Duties and Human Values (Articles 79º, 81º).
3.3. - Duties to the community (Article 80º).
3.3. - Duties related to life and death (Articles 82º, 87º).
3.4. - The Right to care and intimacy (Articles 83º, 86º).
3.5. - Information and Secrecy (Articles 84º, 85º).
3.6. - Excellence (Article 88º).
3.7. - Humanization of Care (Article 89º).
3.8. - Duties to the profession and other professions (Articles 90º, 91º).
3.9. - Conscience Objection (Article 92º).

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

O desenvolvimento de competências do Domínio da Responsabilidade Profissional, Ética e Legal presume 
a apropriação de saberes que integrem conceitos, princípios, valores e deveres bem como a sua relação 
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no quadro do exercício profissional da Enfermagem e sua regulamentação. Os conteúdos da UC 
constituem-se como plataforma conceptual fundamental à compreensão da responsabilidade profissional 
da Enfermagem e da complexidade e particularidade de cada relação de cuidados em Enfermagem e 
processo de tomada de decisão. Na abordagem dos conteúdos, com recurso particular à análise do 
Código Deontológico do Enfermeiro e de outros documentos/fundamentos da doutrina deontológica 
produzidos pela Ordem dos Enfermeiros, o estudante é interpelado nas suas crenças e valores e 
convidado ao debate e à argumentação, procurando-se a construção de um discurso próprio, 
fundamentado no dever profissional e no correlativo direito da Pessoa ao respeito pela sua dignidade e a 
Cuidados de Enfermagem de Qualidade

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

The development of general nurse skills in the domain Responsible, Ethical and Legal Practice, presumes 
the ownership of knowledge that integrate concepts, principles, values and duties and their relationship in 
the context of professional Nursing practice and regulation. The contents of this unit are a fundamental 
conceptual platform that able students for this achievements and promotes; their understanding of 
Nursing professional and social responsibility; and their understanding of Nursing Care´s complexity and 
particularity as well as Nursing decision-making process. The approach to deontological perspective goes 
by the review and analyzes of Nurse´s Code of Ethics and others ethical and deontological documents 
produced by the Portuguese Board of Nurses. In the learning process, the students are asked in their 
beliefs and values, and invited to debate and to build their own argument, based on Deontological duties 
correlatives to Person rights, dignity and Nursing Care Quality.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Utiliza-se metodologia expositiva e participativa com recurso a análise de documentos e de 
situações/caso. São colocados na plataforma Moodle documentos de natureza ético-deontológica que 
configuram o quadro regulador da profissão de Enfermagem e que servem de base para a discussão 
temática em sala de aula. A avaliação contínua inclui um teste de avaliação de conhecimentos e sua 
mobilização e aplicação a casos.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The Teaching methodology includes expository and participatory methodology with de use of documental 
and case analysis. Deontological documents that set the regulatory framework for Portuguese Nursing are 
placed in a Moodle platform and support the thematic discussions in the classroom. The continuous unit 
assessment includes a test.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

A metodologia de ensino aprendizagem adotada visa a apropriação teórica e conceptual de cariz ético-
deontológico e a mobilização dos conceitos, princípios, valores e deveres profissionais na 
análise/problematização de situações hipotéticas do exercício profissional. A participação dos estudantes 
promove o debate de ideias, a consciencialização dos princípios/valores pessoais e profissionais e a 
consolidação de um discurso próprio, fundamentado na doutrina deontológica da profissão. A análise 
documental e de casos promove o debate deliberativo fundamentado no processo de tomada de decisão 
ético-deontológica. Visa-se dotar os estudantes das principais ferramentas conceptuais e processuais 
para uma resposta a imperativos profissionais de natureza ético-deontológica. A metodologia de avaliação 
permite aferir o grau de apropriação conceptual e sua mobilização em situações/casos de natureza 
profissional. A avaliação é devolvida aos estudantes, com a correção do teste, possibilitando uma meta-
avaliação.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The methodology was designed to give students the main conceptual tools and procedures to respond to 
Nursing ethical-deontological professional requirements. It aims are to improve theoretical / conceptual 
knowledge in ethical-deontological subjects and the skill of mobilize professional concepts, principles, 
values and duties in hypothetical Nursing practice situations. Invite the students to participate and to 
debate, improves argument skills, awareness of self and professional principles/values, and consolidate 
their own speech, found on ethics and on Portuguese Nursing Board Deontological doctrine. The 
documental and case analysis, also seeks to promote reflection and the deliberative debate associated 
with the ethical e deontological decision-making process. The evaluation methodology permits to assess 
the degree of conceptual ownership and conceptual mobilization skills to nursing clinical situations. The 
evaluation is returned to the students allowing a meta-evaluation.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

• BANDMAN, Bertram – Nursing ethics through the life span. 4th ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, 
2002. ISBN 0838569765
• DEODATO, Sérgio – Responsabilidade Profissional Em Enfermagem: Valoração da Sociedade. Coimbra: 
Edições Almedina, 2008. 194 p.ISBN 9789724034010
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• LEI nº 111/2009. D.R. I Série. 180 (2009-09-16) 6528 - 6550
• NUNES, Lucília – Justiça, poder e responsabilidade. Articulação e mediações nos cuidados de 
Enfermagem. Loures: Lusociência, 2006. ISBN 9728930178
• NUNES, L. - Ética em Enfermagem. Fundamentos e horizontes. Loures: Lusociência, 2011. 304 p. ISBN: 
9789728930677
• NUNES, Lucília; et al – Código Deontológico do Enfermeiro: dos Comentários à Análise de Casos. Lisboa: 
Ordem dos Enfermeiros, 2005. 456 p. ISBN 9729964602
• PATRÃO-NEVES, Mª C.; PACHECO, S. (Coord.) – Para uma Ética da Enfermagem. Coimbra: Gráfica de 
Coimbra, 2004. ISBN 9726033268
• THOMPSON, I.; MELIA, K.; BOYD, K. – Ética em Enfermagem. Lisboa: Lusociência, 2004. ISBN 
9728383673

Mapa X - Patologia I | Pathology I

6.2.1.1. Unidade curricular:

Patologia I | Pathology I

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Vitor Manuel Vieira Augusto, T: 80; TP: 20

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 

estudantes):

- Conhecimento dos mecanismos da doença.
- Abordagem das causas, sintomas, sinais e complicações dos sindromes e disfunções orgânicas 
fundamentais.
- Sistematização na aprendizagem da nomenclatura internacional e vocabulário das Ciências da Saúde.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

Knowledge of disease mechanisms.

Approach of the causes, symptoms, signs and complications of syndromes and fundamental organ 
dysfunction.

Systematization in learning the international nomenclature and vocabulary of Health Sciences.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

Hipertensão arterial: definição e fisiopatologia
Cardiopatia isquémica: angor pectoris estável e instável; enfarte agudo do miocárdio
Insuficiência cardíaca
Asma brônquica 
Doença pulmonar crónica obstrutivaa 
Tromboembolismo pulmonar. Trombose venosa profunda
Fisiopatologia esofágica: acalásia e doença de refluxo gastroesofágico
Diarreia aguda e crónica
Doença inflamatória intestinal: colite ulcerosa e doença de Chron
Doença hepática crónica: fisiopatologia,causas e complicações
Fisiopatologia da hipófise: adeno e neurohipófise
Fisiopatologia tiróide
Fisiopatologia supra renal
Diabetes mellitus
Fisiopatologia neurológica e principais síndromes
Fisiopatologia renal
Classificação, manifestações e mecanismos das anemias: ferropénicas, hemolíticas, aplásicas, 
megaloblásticas e de doença crónica
Fisiopatologia das neoplasias
Síndrome de resposta inflamatória sistémica; sépsis e sépsis grave; choque séptico
Fisiopatologia da osteoporose e subclassificação
Imunologia básica

6.2.1.5. Syllabus:
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Hypertension: definition and pathophysiology
Ischemic heart disease: angina stable and unstable angina; Acute myocardial infarction
Heart failure
Bronchial asthma
Chronic lung disease obstrutivaa
Pulmonary thromboembolism. Deep vein thrombosis
Esophageal pathophysiology: achalasia and gastroesophageal reflux disease
Acute and chronic diarrhea
Inflammatory bowel disease: ulcerative colitis and Chron disease
Chronic liver disease: pathophysiology, causes and complications
Pathophysiology of pituitary: adeno and neurohypophysis
Thyroid Pathophysiology
Pathophysiology adrenal
Diabetes mellitus
Neurological pathophysiology and main syndromes
Renal pathophysiology
Classification, manifestations and mechanisms of anemia: ferropénicas, hemolytic, aplásicas, 
megaloblastic and chronic illness
Pathophysiology of neoplasia
Systemic inflammatory response syndrome; sepsis and severe sepsis; septic shock
Pathophysiology of osteoporosis and subclassing
Basic immunology

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

Atendendo a que os objetivos dizem respeito ao conhecimento dos mecanismos da doença, causas, 
sintomas, sinais e complicações dos sindromes e disfunções orgânicas fundamentais bem como a 
sistematização na aprendizagem da nomenclatura internacional e vocabulário das Ciências da Saúde, os 
conteúdos programáticos apontam, com detalhe, os elementos do conhecimento necessário para a 
aquisição e consolidação dos saberes, aprofundando na perspetiva da fisiopatologia em todos os 
sistemas.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

Since the objectives relating to knowledge of disease mechanisms, causes, symptoms, signs and 
complications of syndromes and fundamental organ dysfunction and the systematization in learning the 
international nomenclature and vocabulary of the Health Sciences, the syllabus point out, in detail the 
elements of knowledge required for the acquisition and consolidation of knowledge, deepening in the 
pathophysiology of perspective on all systems.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Aulas teóricas em power point
Avaliação contínua através da realização de duas frequências

Exame final de semestre para alunos que não obtenham aproveitamento na avaliação contínua.
Exame de recurso para alunos que não tenham concluído a disciplina e que pretendam melhoria de nota

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Power point lectures
Continuous assessment through two exams

End of semester examination for students who do not obtain advantage of the continuous assessment.
Appeal exam for students who have not completed the course and who wish to improve their grades

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

As metodologias de ensino e de avaliação articulam-se no sentido de suportar o desenvolvimento de 
conhecimentos e a compreensão dos mecanismos da doença, causas, sintomas, sinais e complicações 
dos sindromes e disfunções orgânicas fundamentais bem como a sistematização na aprendizagem da 
nomenclatura internacional e vocabulário das Ciências da Saúde - a opção por testes de conhecimentos, 
dois em avaliação contínua, permite ao estudante, individualmente, demonstrar os conhecimentos 
adquiridos.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The methods of teaching and assessment articulated in order to support the development of knowledge 
and understanding of disease mechanisms, causes, symptoms, signs and complications of syndromes 
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and fundamental organ dysfunction and the systematization in learning the international nomenclature and 
vocabulary Health Sciences - the option for testing knowledge, two in continuous assessment, allows 
students to individually demonstrate acquired knowledge.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

S. de Castro del Pozo;Manual de Patologia General, Ed. Masson, 2001. ISBN: 84-458-412-2 (Língua 
castelhana)
Anabela Mota Pinto;Fisiopatologia: Fundamentos e e Aplicaçoes, Lidel, 2007. ISBN: 978-972-757-429-2 
(Língua portuguesa)

Stephen J. McPhee, Vishwanath R. Lingappa, William F. Ganong, Jack D. Lange;Pathophysiology of 
disease, Ed. Appleton & Lange, 1995. ISBN: 0-8385-8095-5 (Língua Inglesa)
Cotran, Kumar, Collins.;Robbins Pathologic Basis of Disease, Ed. Saunders, 1999. ISBN: 0-7216-7335-X 
(Língua Inglesa

Manual de Fisiopatologia: Carrie J. Merkel, 2. Ed. Roca, 2007

Mapa X - Investigação II: Processo de investigação | Research II: Research Process

6.2.1.1. Unidade curricular:

Investigação II: Processo de investigação | Research II: Research Process

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Ana Lúcia Caeiro Ramos – T: 21,5h ;S: 9h ; PL: 21,5h

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:

Andreia Filomena Ferreri de Gusmão Gonçalves Cerqueira – T: 8,5h ; S: 1h ; PL: 18,5h 

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 

estudantes):

Com a unidade curricular de Investigação II, pretende-se que o estudante aproprie a importância da 
investigação, conheça as etapas do processo de investigação e desenvolva capacidades de análise de 
estudos de investigação. 
Resultados de aprendizagem:
Valoriza a importância da investigação para a Enfermagem; 
Compreende os fundamentos e os métodos da Investigação científica; 
Enuncia os principais tipos de desenhos de investigação; 
Percebe as consequências da aplicação na prática dos cuidados.
Avalia as etapas do Processo de Investigação; 
Explica a fase conceptual; 
Compara a fase metodológica; 
Interpreta a fase empírica; 
Desenvolve pensamento crítico; 
Compreende as escolhas metodológicas; 
Relaciona as etapas do processo de investigação; 
Discute as metodologias em ligação aos objetivos. 

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

With the Curricular Unit Research II: Research Process, it is intended that the student appropriates the 
importance of research, know the stages of the research process and develop analytical skills of research 
studies.
Learning Outcomes:
Values the importance of research in nursing;
Understand the fundamentals and methods of scientific research;
Sets out the principal types of research designs;
Realize the consequences of the application in practice of care.
Evaluates the steps of Research Process;
Explains the conceptual phase;
Compares the methodological phase;
Interprets the empirical phase;
Develop critical thinking;
Comprises the methodological choices;
Lists the steps of the research process;
Discusses the methodologies in connection with the objectives.
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6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

INVESTIGAÇÃO EM ENFERMAGEM 
Fundamentos e importância da investigação em enfermagem
Áreas prioritárias de investigação em enfermagem
Paradigmas de investigação: investigação qualitativa e quantitativa
PROCESSO DE INVESTIGAÇÃO 
O projeto de investigação
Aspetos éticos em investigação
Fase conceptual: tema do estudo, questão de partida, revisão de literatura, quadro de referência, 
problema, objetivo, questão, variáveis e hipótese
Fase metodológica: desenho de investigação experimental e não experimental, métodos de colheita e 
análise dos dados
Fase empírica: colheita e análise dos dados
Fase de interpretação e difusão: apresentação, análise e interpretação dos resultados.
ELEMENTOS GERAIS DO PROCESSO
Análise crítica de artigo de investigação
Construção de documento de apoio ao estudo. 

6.2.1.5. Syllabus:

RESEARCH IN NURSING
Fundamentals and importance of nursing research
Priority areas of nursing research
Research paradigms: qualitative and quantitative research
PROCESS RESEARCH
The research project
Ethical aspects in research
Conceptual phase: study of the subject, start question, literature review, framework, problem, goal, 
research question, variables and hypothesis
Methodological phase: experimental research design and not experimental, sampling methods and data 
analysis
Empirical phase: collection and analysis of data
Phase interpretation and dissemination: presentation, analysis and interpretation of results.
GENERAL PROCESS ELEMENTS
Critical analysis of research paper
Construction document to support the study.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

A Unidade Curricular de Investigação II dá continuidade à Unidade Curricular de Investigação I e centra-se 
no processo de investigação e análise crítica de artigos.
Proporcionando uma visão integrada do processo de investigação, considera-se fundamental: 
a) Fundamentar a importância da investigação em enfermagem;
b) Conhecer as áreas prioritárias de investigação em enfermagem;
c) Compreender as etapas do processo de investigação;
d) Discutir os paradigmas de investigação, enfatizando o pensamento crítico e a análise reflexiva;
e) Analisar criticamente estudos de investigação, sob formato de artigo.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

The Curricular Unit of Research II continues the Curricular Unit of Research I and focuses on research 
process and critical analysis of articles.
Providing an integrated view of the research process, it is fundamental:
a) Provide evidence for the importance of nursing research;
b) Know the priority areas of nursing research;
c) Understand the steps of the research process;
d) Discuss the paradigms of research, emphasizing critical thinking and reflective analysis;
e) Analyze research studies under article format.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

METODOLOGIA DE ENSINO
Método expositivo e participativo, estimulando o pensamento crítico e reflexivo dos estudantes.
Dinâmicas de grupo e resolução de exercícios/ casos.
Aulas práticas, com análise crítica de artigos de investigação.
METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO
Prova de avaliação teórica de conhecimentos (individual, sem consulta).
Exame - Teórico 
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6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

TEACHING METHODOLOGY
Expository and participatory approach, encouraging critical and reflective thinking of students.
Group dynamics and problem solving / cases.
Practical classes with a critical analysis of research papers.
EVALUATION METHODOLOGY
Theoretical assessment (individual, without consultation) 
Examination - Theoretical 

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

A construção de um corpo de conhecimento em enfermagem pela investigação da prática de cuidados 
possibilita o desenvolvimento da disciplina e afirmação enquanto profissão científica. A investigação e o 
conhecimento produzido tornam-se indispensáveis para fundamentar e contribuir para melhorar a prática 
de cuidados. 
Numa atual era de globalização e rápida disseminação da informação torna-se necessária uma adequada 
seleção da mesma, sendo que reconhecer e integrar o conhecimento produzido pela investigação nas 
suas práticas é uma competência do enfermeiro. 
Com a unidade curricular de Investigação II, pretende-se que o estudante aproprie a importância da 
investigação, conheça as etapas do processo de investigação e desenvolva capacidades de análise de 
estudos de investigação.
O planeamento da presente Unidade Curricular reforça a necessidade de articulação entre as aulas 
teóricas e de seminário com as aulas práticas, para que os estudantes possam primeiramente apreender 
os conteúdos, analisá-los de forma reflexiva e, posteriormente, aplica-los em contexto de aulas práticas.
Tendo em conta os pressupostos anteriormente apresentados pretende-se que os estudantes ao longo da 
Unidade Curricular conheçam e discutam as temáticas que vão sendo lecionadas, pelo que se considera 
pertinente a utilização do método expositivo e participativo, estimulando o pensamento crítico e reflexivo 
dos estudantes. 
Perante a importância de aprender a trabalhar em grupo, são também privilegiadas dinâmicas de grupo, 
nomeadamente na análise de estudos de investigação, sob o formato de artigos, de modo a que os 
estudantes apliquem os conteúdos lecionados nas aulas teóricas e de seminário, prévias às aulas práticas

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The construction of a body of knowledge in nursing research by the practice of care enables the 
development of the discipline and affirmation as a scientific profession. The research and the knowledge 
produced become indispensable to support and contribute to improving the practice of care.
In the current era of globalization and rapid dissemination of information adequate becomes necessary 
selecting it, and recognize and integrate the knowledge produced through research in their practices is the 
responsibility of the nurse.
With the curricular unit Research II, it is intended that the student appropriates the importance of research, 
know the stages of the research process and develop analytical skills of research studies.
The planning of this curricular unit reinforces the need for coordination between the lectures and seminar 
with practical classes, so that students can first learn the contents, analyze them reflexively and then apply 
them in the context of practical classes.
Given the assumptions presented above is intended that students throughout the Course know and 
discuss the issues that are being taught, it is considered appropriate to use the exhibition and 
participatory approach, encouraging critical and reflective thinking of students.
Given the importance of learning to work together, are also privileged group dynamics, particularly in the 
analysis of research studies, in the form of articles, so that students apply the taught content in lectures 
and seminar, prior to practical classes.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

BARDIN, Laurence - Análise de Conteúdo. Lisboa: Edições 70, 2011. ISBN 978-972-44-1506-2. 
BECK, Cheryl – Routledge international handbook of qualitative nursing research. London: Routledge, 
2013. ISBN 978-0-415-67356-3. 
COUTINHO, Clara – Metodologias de Investigação em Ciências Sociais e Humanas. Teoria e Prática. 
Lisboa: Edições Almedina, 2011. 344p. ISBN 9789724044873 
FORTIN, Marie-Fabienne – O processo de investigação – da concepção à realização. Loures: Lusociência, 
1999. 388p. ISBN 972-8383-10-X 
FORTIN, Marie-Fabienne – Fundamentos e etapas do processo de investigação. Loures: Lusodidacta, 2009. 
595p. ISBN 978-989-8075-18-5. 
HILL, Manuela Magalhães; HILL, Andrew. – Investigação por Questionário. Lisboa: Edições Sílabo. 2005. 
ISBN 972-618-273-5. 
OLIVEIRA, A. – Bioestatística, epidemiologia e investigação: teoria e aplicações. Lisboa: Lidel, 2009. ISBN: 
978-972-757-558-9. 
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Mapa X - Epidemiologia | Epidemiology

6.2.1.1. Unidade curricular:

Epidemiologia | Epidemiology

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Andreia Jorge Silva da Costa - T: 12h; TP:6h

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:

Paulo Jorge Nogueira - T:6h; TP:2h
Maria Isabel Alves - T:2h; TP:4h

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 

estudantes):

Desenvolver competências que permitam a utilização da informação em saúde;
Aprender metodologias que permitam caracterizar os fenómenos de saúde e doença na população;
Adquirir os conhecimentos que permitam a aplicação de métodos epidemiológicos no diagnóstico da 
situação de saúde da população;
Adquirir os conhecimentos e desenvolver as competências fundamentais para a análise e interpretação de 
estudos epidemiológicos 
Aprender formas e exemplos de investigação e prevenção da doença e de promoção da saúde;
Aprender a utilizar os métodos e as técnicas epidemiológicas no processo de planeamento em saúde.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

1. Develop skills that allow the use of health information

2. Learning methodologies to characterize the health phenomena and disease in the population

3. Acquire the knowledge that will enable the application of epidemiological methods in the diagnosis of 
the health status of the population

4. To acquire the knowledge and develop the fundamental skills for the analysis and interpretation of 
epidemiological studies

5. Learn forms and examples of research and disease prevention and health promotion

6. Learn to use the methods and epidemiological techniques in health planning process

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

Introdução (definição e utilizações da Epidemiologia; evolução e referências na história da Epidemiologia);
Medidas de frequência;
Medidas de mortalidade;
Tipos de estudos em epidemiologia; 
Estudos descritivos (características, utilização; tipos; vantagens e limitações dos diferentes tipos); 
Estudos de coorte (características, utilização; vantagens e limitações; medidas de associação e de 
impacto
Estudos de caso-controlo (características e utilização; vantagens e limitações; medida de associação - 
odds ratio;)
Estudos experimentais (características e utilização; tipos). Problemas metodológicos e éticos;
Interpretação dos resultados 
Validade dos métodos de diagnóstico e de rastreio;
Conceitos e métodos de promoção e proteção da saúde e prevenção da doença. 
Descrição das fontes de informação de saúde em Portugal
Indicadores de saúde;
Vigilância epidemiológica e Saúde Pública. O papel dos laboratórios nos sistemas de vigilância.

6.2.1.5. Syllabus:

Introduction (definition and uses of Epidemiology evolution of Epidemiology Epidemiology references in 
the story);
- Frequency Measurements (incidence and prevalence; calculation and interpretation);
- Mortality measures;
- Types of epidemiology studies;
- Descriptive studies (characteristics and use of all kinds; advantages and limitations of different types);
- Cohort studies (characteristics and use);
- Case-control studies (characteristics and use of all kinds;)
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- Experimental studies (characteristics and use of all kinds). Methodological and ethical problems;
- Interpretation of results;
- Validity of diagnostic methods and screening;
- Traces (concept; the disease and test features ethical problems);
- Description of health information sources in Portugal. Health indicators;
- Epidemiological Surveillance and Public Health. Surveillance networks. The role of laboratories in 
surveillance systems.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

Os objetivos de aprendizagem da Unidade Curricular de Epidemiologia compreendem o desenvolvimento 
de competências no que respeita à capacitação do estudante com vista à compreensão e interpretação do 
raciocínio epidemiológico. O encadeamento do programa da Epidemiologia segue o respetivo percurso 
histórico é lógico-dedutivo. Por um lado, existiram questões de saúde pública que colocaram desafios que 
houve necessidade de solucionar. Por outro lado, existe todo um conjunto de metodologias que vêm de 
campos diversos (matemática, estatística, investigação, etc.) que consolidam a resolução dos problemas 
colocados à saúde pública e na descrição das doenças nos indivíduos, no espaço geográfico e no tempo. 
Assim, foram definidos os objetivos que no âmbito da Epidemiologia se consideram próprios da primeira 
abordagem epidemiológica adequada a um curso de licenciatura, bem como os conteúdos programáticos 
que permitem o cumprimento desses objetivos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

The learning objectives of the Epidemiology Course include the development of skills with regard to 
student training on understanding and interpretation of epidemiological reasoning. Chaining Epidemiology 
program follows the respective historical course is logical-deductive. On the one hand, there were public 
health issues that put challenges that there was need to address. On the other hand, there is a whole set of 
methodologies that come from different fields (mathematics, statistics, research, etc.) that consolidate the 
resolution of the problems posed to public health and the description of the disease in individuals, in the 
geographic space and time. The objectives in the context of Epidemiology consider themselves the first 
proper epidemiological approach to a degree course and the syllabus that to meet these objectives were 
defined

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

As estratégias de ensino/aprendizagem que irão ser utilizadas no decorrer desta unidade curricular 
incluem a exposição teórica de conceitos e a resolução de exercícios. Esta unidade curricular possui 
regime de dispensa de exame final. Para tal o estudante deverá efetuar um teste de avaliação continua com 
um formato que inclui questões de escolha múltipla, de verdadeiro-falso, de correspondência e de 
resposta aberta/resolução de exercícios) a realizar na aula. A aprovação na unidade curricular exige a 
obtenção de uma nota igual ou superior a 9,5 (nove vírgula cinco) valores no teste. Em época de Exame 
(estabelecida no calendário académico) o estudante deverá realizar um exame com as mesmas 
características do teste de avaliação continua. Em exame a aprovação na unidade curricular exige a 
obtenção de uma classificação igual ou superior a 9,5 (nove vírgula cinco) valores.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

ncepts and problem solving. This course has final exam waiver arrangements. To this the student must 
make an assessment test continues with a format that includes multiple-choice questions, true-false, 
matching and open-response / problem solving) activities in class. The approval for the course requires 
obtaining a grade equal to or greater than 9.5 (nine point five) values in the test. In time of examination 
(established in the academic calendar) the student must perform a scan with the same assessment test 
characteristics continues. In examining the approval for the course requires obtaining a rating equal to or 
greater than 9.5 (nine point five) values

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

As metodologias de ensino adotadas com vista ao ensino/aprendizagem da unidade curricular 
Epidemiologia incluem a exposição teórica de conceitos, bem como a resolução de exercícios com vista à 
aplicação prática dos conceitos lecionados. A exposição teórica dos principais conceitos de epidemiologia 
(uma vez que se trata de um curso de licenciatura) prevê o primeiro contacto com a epidemiologia (a sua 
perspetiva histórica, as suas metodologias, e as suas interligações com múltiplas áreas de conhecimento) 
tem como tal implícita a apreensão destes mesmos conceitos no que refere ao conhecimento do que trata 
a epidemiologia na perspetiva do seu propósito de conhecimento e das metodologias que utiliza no 
cumprimento deste propósito, bem como traz elementos de capacitação dedutiva no âmbito global da 
resolução de questões globais da área da saúde.
Na medida em que a Epidemiologia compreende a aplicação de medição epidemiológica, tipologias 
próprias de estudo e sistemas de vigilância epidemiológicas a aplicação dos conteúdos teóricos 
aprendidos através da resolução de exercícios é pertinente porque coloca o aluno na resolução prática de 
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questões comuns, que potencialmente viverá na sua futura profissão, passando a estar preparado desde 
já na perspetiva da mobilização dos conceitos com vista à sua concretização.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

he teaching methods adopted for teaching / learning of the course Epidemiology include the theoretical 
exposition of concepts as well as the resolution of exercises for the practical application of the concepts 
taught. The theoretical exposition of the main concepts of epidemiology (since it is a first degree) provides 
the first contact with the epidemiology (its historical perspective, their methodology, and their 
interconnections with multiple areas of knowledge) is such implied the apprehension of these same 
concepts as regards knowledge of the epidemiology that is the perspective of your purpose of knowledge 
and methodologies used in carrying out this purpose, and brings deductive training elements in the overall 
context of the resolution of global issues area health.

To the extent that the Epidemiology comprises applying epidemiological measurement, own study types 
and epidemiological surveillance systems the application of theoretical concepts learned by solving 
exercises is relevant because it puts the student in practice solve common issues, which potentially will 
live in their future profession, going to be prepared now to the perspective of the mobilization of the 
concepts with a view to achieving

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Gordis L. Epidemiology. 4th ed. Philadelphia: W. B. Saunders Company, 2009
Gordis L. Epidemiologia. 4ª ed. Loures: Lusodidacta, 2010
Beaglehole R, Bonita R, Kjellström T. Basic Epidemiology. 2nd ed. Geneve: World Health Organization, 
2006 
Mausner JS. Introdução à Epidemiologia. 5ª ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2009
Last JM. Um Dicionário de Epidemiologia. 2ª ed. Lisboa: Departamento de Estudos e Planeamento da 
Saúde, 1995
Livros de Epidemiologia online (epidemiology textbooks online - full text)
Basic Epidemiology (R Beaglehole, R Bonita, T Kjellström)- 
whqlibdoc.who.int/publications/2006/9241547073_eng.pdf
A short introduction to Epidemiology (Neil Pearce)
-http://www.massey.ac.nz/~wwwcphr/publications/introepi.pdf
Cancer epidemiology: Principles and methods (I Santos Silva)-http://www.iarc.fr/en/publications/pdfs-
online/epi

Mapa X - Farmacologia | Pharmacology

6.2.1.1. Unidade curricular:

Farmacologia | Pharmacology

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Celina Lúcio Rodrigues - T: 35h; TP: 10h

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:

NA

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 

estudantes):

Os objetivos da aprendizagem são
1. Adquirir conceitos e princípios gerais de Farmacologia, como ciência que estuda os diferentes 
fármacos.
2. Definir e caracterizar os principais medicamentos incluídos na classificação farmacoterapêutica em 
vigor, distinguindo as ações farmacológicas, mecanismos de ação, reações adversas, interações e 
posologias dos medicamentos estudados.
3. Distinguir as diferentes fases farmacocinéticas de um fármaco.
4. Serem capazes de reconhecer os diferentes fármacos que sejam apresentados durante a UC e outras e 
conseguir inclui-los no grupo farmacoterapêutico correto. Saber que efeitos adversos são expectáveis 
durante a administração de um fármaco.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

The learning objectives are
1. Acquire general concepts and principles of pharmacology as a science that studies the different drugs.
2. Define and characterize the main medicines included in the pharmacotherapeutic classification in force, 
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distinguishing the pharmacological actions, mechanisms of action, adverse reactions, interactions and 
dosages of medications studied.
3. To distinguish the different phases of a drug pharmacokinetics.
4. Being able to recognize the different drugs which are presented at the UC and other and get to include 
them in the correct therapeutic class. Knowing that adverse effects are expected when administering a 
drug.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

Noções básicas na área de Farmacologia, fármacos, farmacodinâmia e farmacocinética.
Considerações sobre fármacos injetáveis, sua preparação e administração.
Ciclo de vida do medicamento, desde a investigação clínica à sua comercialização.
Farmacovigilância.
Ações farmacológicas dos medicamentos por grupo farmacoterapêutico, são eles:
• Anti-infeciosos;
• Medicamentos que atuam:
o No SNC incluindo os estupefacientes, psicotrópicos e AINE's; 
o No aparelho cardiovascular; 
o No sangue; 
o No aparelho respiratório e;
o No aparelho digestivo. 
• Medicamentos antialérgicos;
• Hormonas e outros medicamentos usados no tratamento das doenças endócrinas;
• Corretivos da volémia com soros (IGV);
• Antineoplásicos e anticorpos monoclonais.

6.2.1.5. Syllabus:

Understanding the Pharmacology area, drugs, pharmacodynamics and pharmacokinetics.
Considerations injectable drugs, their preparation and administration.
Life cycle of the drug from clinical research to marketing.
Pharmacovigilance.
Pharmacological actions of drugs by therapeutic class, they are:
• Anti-infective;
• Drugs that act:
In the CNS including narcotics, psychotropic drugs and NSAIDs;
In the cardiovascular system;
In the blood;
In the respiratory system and;
In the digestive tract.
• allergy medicines;
• hormones and other drugs used in the treatment of endocrine disorders;
• Correction of blood volume with sera (IGV);
• antineoplastic and monoclonal antibodies.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

Esta UC contribui para aquisição de conhecimentos na área do medicamento, com especial relevo para a 
ação farmacológica e farmacocinética dos medicamentos; para reconhecer um fármaco e saber inclui-lo 
no grupo farmacoterapeutico adequado, identificar os principais efeitos adversos resultantes da 
administração desse fármaco.
Assim, os conteúdos programáticos foram escolhidos para os estudantes alcançarem os objetivos de 
aprendizagem

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

This course helps to acquire knowledge in the area of medicines, with particular emphasis on the 
pharmacological action and pharmacokinetics of drugs; to recognize a drug and know to include it in the 
appropriate therapeutic class, identify the main adverse effects resulting from the administration of this 
drug.
Thus, the syllabus were chosen for the students reach the learning objectives

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Nas aulas teóricas utiliza-se basicamente o método expositivo reservando-se para as aulas teórico-
práticas trabalhos de grupo, demonstração e resolução de problemas.
Realização de um trabalho de pesquisa.
Participação no Seminário de Farmacologia com possibilidade de discutir vários casos práticos.
Os recursos utilizados são: Vídeos, Testes, Powerpoint de suporte, Computadores, Plataforma Moodle
Realização de uma frequência final.
Realização de um exame em caso de reprovação em avaliação contínua ou melhoria de nota.
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6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

In the lectures is used basically the lecture method reserving to the theoretical and practical group work, 
demonstration and problem solving.
Conducting a research paper.
Participation in Pharmacology Seminar with the possibility to discuss several case studies.
The resources used are: Videos, Testing, Support Powerpoint, Computers, Moodle Platform
Conducting a final frequency.
Conducting an examination in case of failure on continuous assessment or improve their grades.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

Os objetivos de aprendizagem da UC são avaliados de modo continuo através de:
Frequência com ponderação de 80%
Trabalho de pesquisa com ponderação de 15%
Os trabalhos das TP com ponderação de 5%
A aprovação à UC tem por base a realização da frequência final, com nota superior a 10 valores.

As metodologias são consistentes com os objetivos de aprendizagem, podendo ainda ser dado exemplo 
do trabalho de pesquisa sobre intoxicações.
Objectivos gerais: 
Adquirir conhecimentos na área da toxicologia clínica. 
Elaborar um trabalho sobre uma intoxicação aguda ou crónica, por um agente tóxico (fármaco ou outra 
substancia).
Objectivos Específicos:
Identificar e descrever a intoxicação, por ex. sintomatologia
Identificar e descrever o agente tóxico, como o mecanismo de acção, farmacocinética e doses tóxicas
Descrever o tratamento da intoxicação, especificando:
-Medidas de suporte e emergência
-Como evitar a absorção ou favorecer a eliminação do agente tóxico
-Utilização de antídotos
Os estudantes dispõem de vários elementos de avaliação, respondendo a sub-objetivos da unidade 
curricular.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The learning objectives are assessed so continue through:
with frequency weighting of 80%
Research work with weighting of 15%
The work of TP-weighted 5%
The approval of UC is based on the realization of the final frequency with a grade higher than 10.

The methodologies are consistent with the learning objectives, and may be given example of poisoning on 
research work.
General objectives:
To acquire knowledge in the field of clinical toxicology.
Prepare a paper on an acute or chronic poisoning by a toxic agent (drug or other substance).
Specific objectives:
Identifying and describing intoxication, eg. symptomatology
Identify and describe the toxic agent such as the mechanism of action, pharmacokinetics and toxic doses
Describe the management of intoxication, specifying:
Support-measures and emergency
How to avoid absorption or favor the elimination of toxic agent
-Use Of antidotes

Students have several elements of assessment, responding to sub-goals of the course.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

•Osswald W., Guimarães, S – Terapêutica Medicamentosa e as suas Bases Farmacológicas. 5ª edição. 
Porto Editora 2009.
•Goodman & Gilman, Alfred – As bases farmacológicas da terapêutica. 10ª edição.
•Dinis A.- Guia de Preparação e Administração de medicamentos por via Parentérica, 3ª edição, 2010

Mapa X - Estatística | Statistics

6.2.1.1. Unidade curricular:

Page 113 of 275ACEF/1516/25242 — Guião para a auto-avaliação

28/12/2015http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=7eb76255-1ced-8395-9c86-...



Estatística | Statistics

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Célia Cristina Casaca Soares

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:

Anabela de Fátima Domingues Cardoso Marques - T: 25h ; TP: 15h

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 

estudantes):

No final desta unidade curricular (UC) o estudante deve ser capaz de:

. Compreender conceitos de Estatística Descritiva e Inferencial e articulá-los com problemas de 
investigação específicos;

. Aplicar metodologias da Estatística Descritiva e Inferencial ao estudo de populações a partir de dados 
amostrais; 

. Desenvolver competências informáticas relacionadas com o tratamento e a análise de dados 
quantitativos com o recurso ao software IBM SPSS.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

At the end of this course, the students are expected to:

. Understand concepts of descriptive and inferential statistics and to articulate it with specific research 
problems; 

. Apply methodologies of descriptive and inferential statistics to the study of populations based on sample 
data;

. Develop skills related to treatment and analysis of quantitative data with IBM SPSS software.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

Variáveis, populações e amostras

Estatística Descritiva
Medidas de tendência central, dispersão, assimetria e achatamento

Introdução ao IBM SPSS
Criação de bases de dados e análise exploratória de dados 

Inferência Estatística
Distribuições teóricas 
Teoria da Estimação 
Teoria da Decisão
Comparação de Contagens e Proporções 
Testes Binomial e do Qui-Quadrado 
Testes Paramétricos para comparar amostras independentes
Condições de aplicação: Kolmogorov-Smirnov e Shapiro-Wilk, Levene
Testes t-Student para uma e duas médias populacionais
Análise de Variância a um fator e comparação múltipla de médias 
Testes Não-Paramétricos para comparar amostras independentes
Teste de Wilcoxon para uma mediana populacional
Teste de Wilcoxon-Mann-Whitney
Anova em ordens de Kruskal-Wallis
Testes Paramétricos e Não-Paramétricos para comparar amostras emparelhadas
Teste t-Student, Wilcoxon
Medidas de Associação e Correlação 
Coeficientes V de Cramer e Phi, Correlação de Spearman e Pearson

6.2.1.5. Syllabus:

Variables, populations and samples

Descriptive statistics
Measures of central tendency, dispersion, asymmetry and kurtosis 
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Introduction to IBM SPSS
Creation of data bases and exploratory data analysis

Inferential Statistics
Theoretical distributions
Estimation theory
Decision theory 
Counts and proportions comparisons:
Binomial and chi-square tests
Parametric tests for comparing independent samples:
Assumptions: Kolmogorov-Smirnov and Shapiro-Wilk, Levene 
t-Student tests for one and two population means
One-Way analysis of variance and post hoc tests 
Nonparametric tests for comparing independent samples:
Wilcoxon test for one population median
Wilcoxon-Mann-Whitney test
Kruskal-Wallis Rank Sum Test
Parametric and Nonparametric tests for comparing paired samples:
t-Student and Wilcoxon tests
Association and correlation measures:
Cramer’s V and Phi coefficients
Spearman and Pearson coefficients

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

Nesta unidade curricular (UC) espera-se que os estudantes desenvolvam conhecimentos teóricos e 
competências teórico-práticas que permitam compreender e aplicar conceitos da Estatística na resolução 
de problemas de investigação na área da saúde. Neste contexto, numa fase inicial os conteúdos 
programáticos acentuam uma dimensão teórica que sustenta todo o processo de análise estatística, 
nomeadamente através do estudo das variáveis, populações e amostras, distribuições teóricas e das 
teorias da estimação e decisão. Posteriormente, apresenta-se um bloco de testes estatísticos que 
permitem analisar problemas de investigação concretos, complementando a aprendizagem dos estudantes 
com recurso ao software IBM SPSS. 

Deste modo, a natureza teórica e prática da UC favorece a compreensão de conceitos estatísticos, 
aplicados a problema de investigação específicos, bem como o desenvolvimento de competências 
informáticas aplicadas à análise quantitativa de dados.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

In this course students are expected to develop theoretical knowledge and practical skills allowing them to 
understand and apply statistics concepts to health research problems. Hence, the course begins by 
emphasizing theoretical concepts that will be the basis for any process of statistical analysis, namely 
variables, populations and samples, theoretical distributions, estimation and decision theories. 
Subsequently, a group of statistical tests is presented. The study of these statistical tests, which is 
complemented with the use of IBM SPSS software, allows for the analysis of specific research problems.

The theoretical and practical nature of this course thus gives students the possibility to: understand 
statistics concepts applied to research problems they have to deal with; and develop skills related to the 
use of IBM SPSS tools on treatment and analysis of quantitative data.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

As metodologias utilizadas nesta UC são o método expositivo por parte dos docentes, debate em grande 
grupo e resolução de casos práticos em pequenos grupos.
Os casos práticos são resolvidos utilizando o software IBM SPSS, com a mobilização dos conteúdos 
teóricos subjacentes ao processo de análise. As primeiras aplicações são projetadas em direto, para 
melhor acompanhamento dos estudantes.
A avaliação tem regime de dispensa de exame final. Para tal, o estudante tem de obter uma classificação 
mínima de 9,5 valores nas avaliações sumativas que decorrem ao longo do período letivo. Os instrumentos 
de avaliação utilizados são:
a) Caso prático em grupo, com ponderação de 0,35 na classificação final; 
b) Prova escrita individual, com ponderação de 0,65 na classificação final;
A obtenção de frequência exige a presença obrigatória em 80% das aulas teórico- práticas.
A avaliação em exame final (época normal ou recurso) é realizada através de uma prova escrita, que 
representa 100% da nota final.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
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Various teaching methodologies are used in this course, namely expository method by teachers, large 
group discussion about theoretical concepts and resolution of practical cases in small groups. The 
practical cases are solved in class with the aid of IBM SPSS software and by taking into account the 
theoretical contents. The solutions to the first practical cases are projected on screen as students try to 
solve them, so that they may follow more easily.

In this course students are exempt from sitting a final exam if they get a minimum grade of 9.5 on the 
summative evaluations taking place during the module. 
Assessment instruments are:
a) Assignment of a quantitative practical case to be solved in small group – weight: 0,35;
b) Individual written test – weight: 0,65.
Students must attend at least 80% of practical classes. 

If students fail in this evaluation, or if they miss it, they have the chance to take a written test in both 
periods of final exams.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

As metodologias de ensino utilizadas encontram-se articuladas com os objetivos de aprendizagem 
esperados para esta UC do seguinte modo:
. Compreender conceitos de Estatística Descritiva e Inferencial e articulá-los com problemas de 
investigação específicos - método expositivo por parte do docente e debate em grande grupo;
. Aplicar metodologias de Estatística Descritiva e Inferencial ao estudo de populações a partir de dados 
amostrais - resolução de problemas estatísticos aplicados à investigação a partir de casos práticos 
realizados em pequenos grupos e discussão crítica de resultados, com orientação do docente;

. Desenvolver competências informáticas relacionadas com o tratamento e a análise de dados 
quantitativos com o recurso ao software IBM SPSS - aplicação da ferramenta IBM SPSS na resolução de 
casos práticos em pequenos grupos, a partir de problemas aplicados à investigação em saúde, com a 
orientação do docente.

Deste modo, são utilizadas metodologias de ensino teórico-práticas que promovem a aquisição de 
conceitos teóricos, bem como a sua aplicação a problemas concretos de investigação que impliquem uma 
abordagem de análise de dados quantitativos com o recurso ao software IBM SPSS.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The teaching methodologies are articulated with the expected learning goals of this course in the following 
way:

. To understand descriptive and inferential statistics concepts and to articulate them with specific research 
problems - expository method and large group discussion;

. To apply descriptive and inferential statistics methods to the study of populations from sample data - 
resolution of practical cases applied to concrete research problems in small groups with supervision of 
teacher;

. To develop skills related to the treatment and analysis of quantitative data with IBM SPSS software - use 
of IBM SPSS software tools in the resolution of practical cases applied to concrete research problems in 
health in small groups and with supervision of teacher.

Various theoretical and practical methodologies are thus used in order to promote students' acquisition of 
theoretical concepts as well as their application to specific research problems involving quantitative data 
analysis with IBM SPSS software.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Daniel, W. W. (1999). Biostatistics: A Foundation for Analysis in the Health Sciences.John Wiley & Sons, 
Inc.

Field, A. (2009). Discovering statistics using SPSS. Sussex: Sage Publications.

Gouveia de Oliveira, A. (2009). Bioestatística, epidemiologia e investigação: teoria e aplicações. Lisboa: 
Lidel.

Maroco, J. (2011). Análise estatística com utilização do SPSS Statistics. Lisboa: Report Number.

Pereira, A. (2008). Guia prático de utilização do SPSS: análise de dados para ciências sociais e psicologia. 
Lisboa: Edições Sílabo.
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Pestana, H. & Gageiro, J. (2008). Análise de dados para ciências sociais: a complementaridade do SPSS (5ª 
Ed.) (Volumes 1 e 2). Lisboa: Edições Sílabo.

Mapa X - Gestão de Stresse | Stress Management

6.2.1.1. Unidade curricular:

Gestão de Stresse | Stress Management

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Célia Cristina Casaca Soares , T:1

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:

Alda Maria Encarnação dos Santos - T:14, P:5

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 

estudantes):

Esta Unidade Curricular (UC) opcional tem como objetivo a aquisição de conhecimentos sobre a área do

stresse e do bem-estar bem como competências ao nível de várias das estratégias para a gestão do 

stresse, proporcionando simultaneamente um espaço de partilha e de reflexão que seja facilitador de 

todo o trabalho desenvolvido ao longo do semestre teórico em que se enquadra.

No final desta UC a/o estudante deverá ser capaz de:

1. Identificar e descrever os principais conceitos e abordagens teóricas relativas ao stresse e bem-estar;

2. Identificar e descrever várias estratégias de gestão de stresse;

3. Aplicar os conhecimentos e as competências relativos às estratégias de gestão de stresse abordadas 
nas aulas.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

In this unit students will acquire knowledge about stress and well-being, as well as stress management 

competencies related to several stress management strategies, giving them the opportunity to share 

experiences and reflect upon their work throughout this semester.

After completing this unit the student should be able to:

1. identify and describe the main concepts and theories related to stress and well-being;

2. identify and describe several stress management strategies;

3. apply knowledge and competencies related to the previous stress management strategies to their 
personal case and to nursing practice.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

- Bem-estar, stresse e burnout.
- Estratégias de gestão de stresse: Meditação (sentada e a andar); Tai-chi; Chi kung; Savouring;
- Relaxamento muscular progressivo;
- Outras abordagens (reflexologia, musicoterapia, pet-therapy, biblioterapia).
- Aplicação das diferentes abordagens ao contexto pessoal e de prestação de cuidados de enfermagem em 
ensino clínico.

6.2.1.5. Syllabus:

- Well-being, stress and burnout
- Stress management strategies: Meditation (sitting and walking); Tai-chi; Chi kung; Savouring; 
Progressive muscular relaxation; Other strategies (reflexology, music therapy, pet-therapy, bibliotherapy).
- Applying the previous different strategies to each students' personal case and to nursing practice in 
clinical education context.
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6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

Para que as/os estudantes desenvolvam as competências que lhes permitam identificar os conceitos 
relativos ao stresse e bem-estar e a várias estratégias incluídas no programa da UC, bem como aplicar os 
conhecimentos e competências relativos a essas estratégias, são apresentados os principais conceitos e 
fundamentação teórica e, seguidamente, é realizada alguma prática enquadrada nas diferentes estratégias 
de gestão de stresse.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

The fundamental Stress Management concepts and models, as well as strategies, are discussed, so that 
students may develop competencies to identify these concepts, models and strategies. The students also 
apply these competencies during practical classes, training the diverse stress management strategies.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Nas aulas teóricas o método expositivo é alternado com reflexões individuais e análise de casos práticos 
com reflexão e discussão em pequenos grupos e, posteriormente, no grupo alargado. Nas aulas práticas 
as/os estudantes põem em prática algumas das estratégias de gestão de stresse que constam do 
programa.

Avaliação contínua: Trabalho de Grupo (Plano de Gestão de Stress) com discussão e reflexão sobre o 
trabalho realizado. A classificação final corresponde a: trabalho de grupo - ponderação 80%; discussão - 
ponderação 10%; reflexão - ponderação 10%.
A avaliação em exame consiste num Trabalho Individual equivalente ao trabalho de avaliação contínua, 
com discussão. A classificação final em exame corresponde à classificação obtida nas seguintes 
componentes: trabalho individual - ponderação 90%; discussão - ponderação 10%. 
Para obtenção de aprovação nesta UC a/o estudante terá de ter uma classificação igual ou superior a 
9,5/20 valores em todos os componentes.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Theoretical classes include brief lectures, using the expositive method and also individual reflection 
activities and the presentation of study cases with subsequent reflection and discussion, in small group 
activities and class discussion. During practice classes students practice some of the stress management 
strategies referred to in this unit's syllabus.

The assessment during classes period include a group assignment (Stress Management Plan) with 
discussion and reflection. The final grade calculation during classes period assessment is as follows: 
group assignment - weight 80%; discussion - weight 10%: reflection - weight 10%

The exam consists in an individual assignment (equivalent to group assignment previously mentioned) and 
discussion. The final grade calculation in exam assessment is as follows: individual assignment - weight 
90%; - discussion - weight 10%;.
For approval in this unit, students must achieve a grade equal or above 9,5/20 in all assessment 
components.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

De modo a fomentar a aquisição de competências de identificação e utilização dos conceitos e estratégias 
de Gestão de Stresse, estes são expostos e enquadrados em termos teóricos, sendo igualmente ilustrados 
com casos práticos ou apresentados como atividades que as/os estudantes executam individualmente ou 
em grupo. As/os estudantes são também encorajados a pôr em prática as diferentes estratégias abordadas 
nesta UC nos períodos que decorrem entre as aulas semanais, expondo eventuais dúvidas, dificuldades 
ou outros comentários. 
De igual forma, para favorecer a aquisição de competências de aplicação dos conceitos e modelos da 
Gestão de Stresse à prática da enfermagem, a avaliação encontra-se estruturada de modo que as/os 
estudantes reflitam sobre os conceitos e os apliquem tendo em conta a especificidade do curso de 
enfermagem e a sua futura prática profissional. São, desta forma, propostas atividades e criadas 
solicitações, tanto nas aulas e como na avaliação, que levam as/os estudantes a refletir e a aplicar as 
estratégias e os conceitos de Gestão de Stresse tendo em conta a especificidade da prática da 
enfermagem, tanto na ótica da gestão do seu próprio stresse como do stresse daqueles a quem prestam 
cuidados em contexto de ensino clínico.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

In order to facilitate the development of competencies related to the identification and use of Stress 
Management fundamental concepts, models and strategies, all theoretical frameworks related to these 
concepts, models and strategies are presented and discussed. Illustrative practical study cases are also 
presented and individual or group activities related to the stress management strategies included in the 
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syllabus. Students are also encouraged to practice stress management activities during the time period 
between the weekly stress management classes and talk about difficulties or other questions related to 
these practices.

Evaluation methods are also structured so that students reflect and apply Stress Management concepts, 
models and strategies to nursing study and their future practice as nurses. The proposed activities, both 
during classes and assessment, help students reflect upon and apply stress management strategies and 
concepts to the context of nursing study and practice, not only in order to manage their own stress but 
also the stress of their clients during clinical training.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Lehrer, P.M., Woolfolk, R.L. & Sime, W.E.; Principles and Practice of Stress Management, The Guilford 
Press, 2007. ISBN: 1-59385-000-X
Pinto, A.M. & Silva, A.L.; Stress e Bem-estar, Climepsi, 2005. ISBN: 972-796-197-5
Serra, A; O Stress na Vida de Todos os Dias, Almedina, 2002

Mapa X - Ostomias: Um olhar sobre os cuidados | Care Providing to Ostomised People

6.2.1.1. Unidade curricular:

Ostomias: Um olhar sobre os cuidados | Care Providing to Ostomised People

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Lino Alexandre Andrade Martins dos Ramos - T:15h ; PL:5h

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:

NA

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 

estudantes):

Que os formandos adquiram competências para cuidarem de pessoas portadoras de uma ostomia.

Que os formandos possam vir a contribuir para a melhoria da qualidade de vida da pessoa ostomizada e 
família através da prestação de cuidados específicos, com ênfase para o ensino e apoio emocional.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

Students acquire skills to care for people with an ostomy.

Students are likely to contribute to improving the quality of life of ostomy patient and family by providing 
specific care, with emphasis on education and emotional support

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

Enfermeiro Estomaterapeuta: conceito e funções
Indicações para ostomias: temporária; permanentes. Tipos de ostomias
Cuidados de Enfermagem ao à pessoa Ostomizada (Colostomizado; Ileostomizado; Urostomizado)
Cuidados de Enfermagem à pessoa com uma ostomia Respiratória.
Perspectiva dermatológica perante a pessoa ostomizada
Aspectos Psicossociais Ligados à pessoa Ostomizado (Auto-imagem/Auto-estima; Sexualidade;
Alimentação; Apoio e rede social)
Cuidados de Enfermagem na Irrigação de uma colostomia
Organização de uma Consulta de Estomaterapia

6.2.1.5. Syllabus:

Stoma nurse: concept and functions
Indications for ostomy: temporary, permanent. Types of Ostomy
Nursing care to the person with an Ostomy (colostomy; Ileostomizado; Urostomizado)
Nursing the person with an ostomy Respiratory.
Dermatological perspective before the ostomy patient
Psychosocial Aspects Linked to person Ostomized Patients (Auto-imagem/Auto-estima; Sexuality, Power, 
support and social network)
Nursing Care in Irrigation of a colostomy
Organizing a consultation Stomatherapy
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6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

Devido às diversas alterações do estilo de vida da população tem-se verificado nos últimos anos um 
aumento das doenças do aparelho digestivo. As neoplasias do cólon e as alterações do funcionamento do 
íleon (colite ulcerosa, doença de Crohn) determinam em muitas situações a realização de uma ostomia. A 
pessoa ostomizada depara-se com uma série de alterações que vão ter influência nas suas atividades de 
vida diária, fazendo com que esta tenha de se adaptar a uma nova realidade.
Os enfermeiros por serem dos profissionais que passam um maior número de horas com a pessoa/família 
deverão ter as competências necessárias para realizar um ensino adequado a cada situação em concreto e 
ao esclarecimento das dúvidas que a pessoa/família ostomizada coloca.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

Because of the many changes in people's lifestyle has become in recent years an increase in digestive 
diseases. Neoplasms of the colon and changes the operation of the ileum (ulcerative colitis, Crohn's 
disease) determine in many cases the realization of an ostomy. The ostomy patient is faced with a series of 
changes that will have an effect on their daily activities, so that it has to adapt to a new reality.
Nurses because they are the professionals who spend more hours with the person / family should have the 
skills necessary to perform an adequate education to each specific situation and to clarify any doubts that 
the person / family puts ostomy

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Realização de um artigo de revisão crítica bibliográfica sobre uma das seguintes temáticas: Complicações 
das Ostomias (Hérnia peri-estomal; Complicações das Ostomias (Dermatite peri-estomal); A alimentação 
da pessoa ostomizada; A sexualidade da pessoa ostomizada; Enfermeiro Estomaterapeuta: conceito e 
competências; 
Complicações dos estomas Urinários; Ostomias em Crianças; Irrigação intestinal em ostomizados; O auto 
cuidado da pessoa ostomizada.

Este trabalho considera os seguintes elementos para a avaliação final da UC: Trabalho escrito (80%); 
Apresentação e discussão oral do trabalho (10%); Autoavaliação (5%); Heteroavaliação, pelos pares (5%)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Realization of a literature critical review article on one of the following themes:
Complications of Ostomy (peri-stomal hernia;
Complications of Ostomy (peri-stomal Dermatitis)
The power of ostomates person
Sexuality person with a stoma
Nurse stoma: concept and skills
Complications of Urinary stomas
Ostomy in Children
Bowel irrigation in ostomates
Self care ostomy patient

Considers the following elements to the final evaluation: Written work (80%); Oral presentation and 
discussion of the work (10%); Self Assessment (5%); Hetero, by peers (5%).

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

Método expositivo e participativo, estimulando o pensamento crítico e reflexivo dos estudantes.
Orientação tutorial para apoio ao estudante no acompanhamento e desenvolvimento do trabalho de grupo 
e esclarecimento de dúvidas.

Em relação ao desenvolvimento de competências específicas, elas assentam em diferentes níveis. 
Ao nível dos princípios chave da prestação e gestão dos cuidados:
Demonstra conhecimentos, segurança e responsabilidade na realização dos cuidados 
Fornece fundamentação para os cuidados de enfermagem planeados

Na Promoção da Saúde
Compreende a importância da sua acção como processo educativo na saúde.

No Processo de Enfermagem
Realiza colheita de informação relevante para a prática de enfermagem.
Identifica as necessidades específicas dos utentes/famílias por quem é responsável.
Planeia, por escrito, considerando os diagnósticos, os resultados esperados e as intervenções de 
enfermagem.
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Descreve resultados mensuráveis e exequíveis para as acções a planear.

Na Comunicação
Revela conhecimentos de comunicação interpessoal que fundamentam uma relação terapêutica.

No Desenvolvimento da Aprendizagem
Envolve-se na prática reflexiva.
Realiza auto-apreciação, visando a aprendizagem ao longo da vida.
Promove condições facilitadoras da aprendizagem para os pares.
Rentabiliza as actividades quotidianas, como momentos potenciais de aprendizagem.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

Expository and participatory approach, encouraging critical and reflexive thinking of students.
Orientation tutorial for student support in the monitoring and development of group work and answering 
questions.

Regarding the development of specific skills, they are based on different levels.

In terms of the key principles of the provision and management of care:
Demonstrates knowledge, safety and responsibility for meeting care 
Provides rationale for nursing care planned

In Health Promotion
Understands the importance of its action as an educational process in health.

In the Nursing Process
Performs relevant information collection for nursing practice.
Identifies the specific needs of users / families for who is responsible.
Planning, writing, considering the diagnostics, the expected results and the nursing interventions.
Describes measurable and achievable results for the actions to be planned.

The Communication
Reveals interpersonal communication skills that establish a therapeutic relationship.

In the Development of Learning
Engages in reflective practice.
Performs self-assessment, aimed at learning throughout life.
Promoting conditions that facilitate the learning for the couple.
Monetizes everyday activities, as potential learning moments.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

A.P.E.C.E. – Estomaterapia: o saber e o cuidar. Lidel, Lisboa. 2012. ISBN 978-972-757-881-8.

Campos, Ana P. et. all - Manual de Normas e Procedimentos Técnicos de Enfermagem. Instituto de Gestão 
Informática e Financeira da Saúde. Departamento de Desenvolvimento de Sistemas de Financiamento e 
Gestão. Lisboa. 2001. 131p.

RNAO – Cuidado e Manejo de la Ostomia Investen. Madrid. 2011.

Sorensen e Luckman – Enfermagem Fundamental. Abordagem Psicofisiológica. 1ª Edição. Lusodidacta. 
Loures. 1998. 2010p. ISBN 972-96610-6-5

Santos, Vera L. et al – Assistência em Estomaterapia. Editora Atheneu. São Paulo. 2001 ISBN 610.73677.

http://www.wcetn.org/

http://apecept.com/

http://www.lahdbarreiro.pt/nucleos/ostomizados

Mapa X - Relação de Ajuda e Comunicação Terapêutica II - Helping Relationship &Therapeutic Communication 

II

6.2.1.1. Unidade curricular:

Relação de Ajuda e Comunicação Terapêutica II - Helping Relationship &Therapeutic Communication II
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6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Joaquim Manuel de Oliveira Lopes - T:10h, S:10h, OT:10h

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:

Fernanda Paula Santos Leal – OT:10h
Lino Alexandre Andrade Martins dos Ramos – OT:10h
Cândida Rosa de Almeida Clemente Ferrito – OT:10h

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 

estudantes):

O estudante no final da UC:
Identifica as habilidades relacionais facilitadoras da abertura ao outro, subjacentes aos princípios do 
cuidado humano;
Identifica as técnicas comunicacionais favorecedoras da Relação de Ajuda;
Fundamenta o entendimento das necessidades de ajuda dos clientes;
Ajuíza a intervenção a realizar referente ao(s) processo(s) de ajuda na relação terapêutica;
Adequa os processos de ajuda às necessidades explicitadas pelos clientes;
Integra a Relação de Ajuda no Processo de Enfermagem; 
Implementa as diferentes fases do Processo de Aconselhamento;
Reflete sobre a vivência v/s experiência dos processos de ajuda.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

The student at the end of UC:
Identifies the enabling relational skills of openness to the other, underlying to the principles of human 
care;
Identifies helping relationship favouring communication techniques;
Grounds the understanding of client needs for help;
Judges the intervention to be carried out regarding the helping procedures in the therapeutic relationship;
Fits the helping processes to the needs revealed by clients;
Integrates the helping relationship in nursing process;
Implements the different stages of the counseling process;
Reflects on the lived experiences of helping processes

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

A Relação de Ajuda como veículo dos cuidados de enfermagem e como cuidado em si. 
A Abertura ao outro (cliente individual e grupo). 
O Fenómeno da percepção enquanto determinante fundamental da comunicação e relação com o cliente. 
Habilidades Relacionais de Ajuda dos enfermeiros. Relação de Ajuda com famílias e grupos.
Comunicações difíceis, princípios e técnicas.
Teoria e Intervenção na Crise. 
Fenómenos relacionais associados à ajuda em Enfermagem: Identificação, transferência e contra-
transferência e Aprofundamento das fases do Processo de Aconselhamento. 

6.2.1.5. Syllabus:

The Helping Relationship as a vehicle of nursing care and as a care itself.
The openness to the other (individual and group client).
The phenomenon of perception as fundamental determinant of communication and relation with the client.
Nurses relational skills for helping. Helping relationship with families and groups.
Difficult communications, principles and technics.
Theory and crisis Intervention.
Relational phenomena associated with help in Nursing: Identification, transference and counter-
transference and deepening of counseling process stages

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

Os conteúdos programáticos apresentam e aprofundam a teoria e a técnica da relação de ajuda e o 
aconselhamento em enfermagem. Criam as condições para a expressão das competências relacionais de 
ajuda em ensino clínico.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

The syllabus presents and deepens the theory and technical aspects of helping relationship and 
counselling in nursing. It creates the conditions for the expression of helping relational skills in clinical 
training.
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6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Método expositivo e participativo nas aulas teóricas e de seminário.
Orientação tutorial – articulada com o Ensino Clínico do 2º semestre, traduzida por orientação de 
dinâmicas dos processos de ajuda. 
Recurso ao trabalho individual do estudante.
Avaliação Contínua:
Trabalho Individual teórico, a realizar no 1º semestre (60%)
Realização de Trabalho individual sobre a dinâmica dos processos de ajuda em EC (40%)
Avaliação em exame final: 
Submissão de trabalho escrito (50%)
Discussão oral do trabalho escrito submetido (50%)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Expository and participatory approach in lectures and seminar.
Tutorial - combined with the Clinical Teaching of the 2nd semester, orientation of dynamics of helping 
processes.
Use of individual student work.
Continuous Assessment:
Individual theoretical work to be completed in the 1st semester (60%)
Individual work on the dynamics of helping processes in EC (40%)
Evaluation of final exam:
Submission of written work (50%)
Oral discussion of written work submitted (50%)

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

A UC é anual. No primeiro semestre os conteúdos programáticos promovem a aprendizagem teórica da 
teoria e técnica da relação de ajuda e do aconselhamento em enfermagem. Método expositivo e 
participativo nas aulas teóricas e de seminário.
No segundo semestre as aulas de orientação tutória decorrem em articulação com o ensino clínico, 
criando oportunidades de aprendizagem das competências relacionais em contexto real de prestação de 
cuidados
A UC mobiliza o trabalho individual do estudante.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The CU is annual. In the first semester the syllabus promotes the theoretical learning of theory and 
technique of helping relation and counselling in nursing. In the second semester the tutorial guidance 
lessons occur in conjunction with the clinical training, creating learning opportunities for the development 
of relational skills on-the-care. Expository and participatory approach in lectures and seminar.
In the second semester the tutorial guidance lessons occur in conjunction with the clinical training, 
creating learning opportunities for the development of relational skills on-the-care.
The CU applies to individual student work.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Corney, Roslyn (Ed.). (1996). O Desenvolvimento das Perícias de Comunicação e Aconselhamento na 
Medicina, Climepsi. ISBN: 972-95908-2-6
Lazure, Hélène (1994). Viver a Relação de Ajuda, Lusodidacta. ISBN: 972-95399-5-2
Patterson, Lewis(1988). Eisenberg; Sheldon;O Processo de Aconselhamento, Martins Fontes.
Phaneuf, Margot (2004). Comunicação, Entevista, Relação de Ajuda e Validação , Lusodidacta. ISBN: 978-
972-8383-84-8
Rogers, Carl; Wallen, John (2000). Manual de Couselling, Colecção Psicologia e Existência. ISBN: 972-
8502-05-2
Salomé, Jacques (1994). Relação de Ajuda, Vozes. ISBN: 85-326-1152-4

Mapa X - Supervisão de Aprendizagem dos Cuidados I - Supervision of Learning Care I 

6.2.1.1. Unidade curricular:

Supervisão de Aprendizagem dos Cuidados I - Supervision of Learning Care I 

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Rui Paulo Ramalho Inês – T:10h; S:10h; OT:10h

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
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Andreia Filomena Ferreri de Gusmão Gonçalves Cerqueira -OT:10h
António Manuel Martins de Freitas – OT:10h
Mariana Vitoria Falcão Carrilho Carolino Pereira -OT:10h 

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 

estudantes):

Visa-se o desenvolvimento das seguintes competências: Identifica problemas de enfermagem; Formula 
diagnósticos de enfermagem de acordo com linguagem classificada CIPE; Determina resultados 
esperados sensíveis aos cuidados de enfermagem; Planeia intervenções de enfermagem, considerando a 
dimensão clinica do processo de enfermagem e o processo de tomada de decisão ética e deontológica; 
Justifica a tomada de decisão de cuidados de enfermagem em fundamentos válidos de ordem teórica, 
científica, técnica e ético-deontológica. Visa-se igualmente o desenvolvimento de competências 
instrumentais, interpessoais e sistémicas, bem como dos seguinte domínios: Responsabilidade Ética e 
Deontológica; Princípios Chave da Prestação e Gestão de Cuidados; Processo de Enfermagem; 
Desenvolvimento da Aprendizagem, previstos para o Estudantes de Enfermagem da ESS/IPS.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

Aims the development of the following skills: Identifies nursing problems; Establish nursing diagnoses 
according to International Classifications for Nursing Practice; Determines expected nursing outcomes; 
Defines a nursing intervention plan considering clinical, ethical e and deontological dimensions; Justifies 
the nursing decision-making process in valid foundations (theoretical, scientific, technical, ethical, 
deontological). The CU also seeks the development of instrumental skills, interpersonal and systemic 
skills, and others ESS/IPS Nursing Students skills domains as the following: Ethical and Deontological 
Responsibility; Key Principles for Nursing Care Provision and Management; Nursing Process; Learning 
Development.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1. A supervisão da aprendizagem dos cuidados de Enfermagem: enquadramento conceptual e 
metodológico. 
2. A tomada de decisão e processo de enfermagem. 
3. A tomada de decisão clínica e ético-deontológica. 
4. Fundamentos para a tomada de decisão de cuidados de enfermagem. 
5. A tomada de decisão de cuidados e os diferentes tipos de intervenções de enfermagem. 
6. A aprendizagem da tomada de decisão de cuidados de enfermagem. 
7. A avaliação da aprendizagem da tomada de decisão de cuidados de enfermagem. Estratégias de 
avaliação e prática reflexiva. 
8. A tomada de decisão em contextos de prestação de cuidados de enfermagem ao adulto e idoso em 
processo de doença. 

6.2.1.5. Syllabus:

1. The supervision of learning nursing care: conceptual framework and methodology.
2. The decision-making process and nursing process.
3. The clinical decision-making and ethical-deontological decision-making.
4. Nursing care decision-making foundations.
5. Decision-making in Nursing Care and the different types of nursing interventions.
6. The learning of the decision making process.
7. The nursing care decision-making learning assessment. Assessment strategies and reflective practice.
8. The nursing care decision-making in adult and elderly in disease process.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

A tomada de decisão está na base do agir profissional em enfermagem. A compreensão das etapas do 
processo de tomada de decisão e o conhecimento dos seus fundamentos são requisitos importantes para 
a assunção da autonomia e da responsabilidade profissional do enfermeiro. Os conteúdos previstos nesta 
UC concorrem para a compreensão e abordagem integradas das dimensões técnico-científicas, ético-
deontológica e de gestão de cuidados. Ao processo de enfermagem associa-se o carater processual da 
tomada de decisão nos cuidados de enfermagem e nestes “eixos organizadores” de abordagem 
pedagógica os estudantes são convidados a analisar em profundidade casos hipotéticos e reais e nele 
identificar problemas, levantar disgnósticos e planear cuidados de forma fundamentada. Com a análise 
reflexiva dos casos e sua discussão em grupo, os estudantes aprendem a reconhecer o carater formador 
da praxis profissional e em particular associado ao processo de tomada de decisão dos cuidados de 
enfermagem. 

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

The decision-making process is on the basis of nursing professional act. Understanding the stages of this 
process and know its foundations are important requirements for the assumption of nursing professional 
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autonomy and responsibility. The contents provided in this CU looks for an understandable and integrated 
approach to nursing care involving theoretical, scientific, technical, ethical and deontological dimensions 
of care and care management. 
With nursing process and nursing decision-making process as framework, students are invited to depth 
examine hypothetical and real cases and to identify nursing problems, establish nursing diagnoses, 
determine expected nursing outcomes; and define nursing intervention plans considering clinical, ethical e 
and deontological dimensions. With reflective case analysis and group discussion, students learn to 
recognize the learning potential of professional practice and specifically associated with nursing decision-
making process.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Num primeiro momento, em sessões teóricas e de seminário, recorre-se ao método expositivo-
participativo, trabalhos em pequeno grupo e debate plenário a partir de situações/casos hipotéticos. Num 
segundo momento, correspondente ao período de EC de Enfermagem IV, são dinamizadas sessões OT 
(grupo - 1/4 da turma) que privilegiam a análise de casos/situações vivenciadas pelos estudantes em EC e 
que servem de base à reflexão do processo de tomada de decisão de cuidados de enfermagem. A 
Avaliação Contínua integra dois Trabalhos de Grupos com ponderação de 50% cada: Trabalho de Grupo I - 
realizado no 1º semestre - de discussão dos conceitos teóricos abordados e aplicação ao processo de 
tomada de decisão clínica e ético- deontológica num caso dado; Trabalho de Grupo II – realizado no 2º 
semestre – de aplicação do processo de tomada de decisão clínica e ético-deontológica num caso 
vivenciado em Ensino Clinico de Enfermagem IV. 

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

In a first moment, in theoretical sessions and seminars, the teaching methodology includes expository and 
participatory methodology, small workgroups and plenary debate about hypothetical nursing care 
situations / cases. In a second moment, in tutorial group sessions (1/4 of the class), we favor group 
analysis and discussions of real cases / situations experienced by students in nursing clinical practice 
(having nursing decision-making process as framework). The Continuous Assessment incorporates two 
Work Groups with weighting of 50% each: Work Group I - carried out in the 1st semester - for the 
discussion of theoretical concepts and their applications to decision-making process in a given case; 
Working Group II - carried out in the 2nd semester - for the application of clinical and ethical-deontological 
decision making process to a case experienced by students in nursing clinical practice.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

Pretende desenvolver-se uma metodologia que promova, por um lado, a apropriação de conceitos teóricos 
e integradores em torno do processo da tomada de decisão nos cuidados em Enfermagem, por outro, a 
análise crítica e a tomada de decisão em situações/casos. Neste sentido considera-se a pertinência do 
recurso ao método expositivo-participativo, ao trabalho em pequenos grupos e do debate plenário a partir 
de situações/casos hipotéticos, num primeiro momento de apropriação conceptual e a análise de 
casos/situações vividas pelos estudantes em EC, num segundo momento em dinâmicas de OT. Releva-se 
a dimensão formativa associada ao debate e à reflexão sobre os cuidados e o vivido e considera-se, de 
forma integrada, o Processo de Enfermagem e a dimensão ético-deontológica associada aos cuidados de 
enfermagem.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The chosen methodology pretends to promotes, on one hand, the theoretical and conceptual learning 
around the Nursing care decision-making process, and on the other hand, the critical analysis of 
situations/cases and application of nursing decision-making process. In this sense, it is relevant the use of 
expository and participatory methodology , small workgroups and plenary debate about hypothetical 
nursing care situations / cases (in the first moment) and tutorial group sessions with group analysis and 
discussions of real cases / situations experienced by students in nursing clinical practice (in a second 
moment). It as to be also considered the formative dimension associated to work group debate, reflection 
and building process over nursing care experience and nursing care decision making.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

• ABREU, Wilson Correia de – Formação e Aprendizagem em Contexto Clínico. Coimbra: Formasau, 2007. 
295p. ISBN 978-972-8485-87-0. 
• ALARCÃO, Isabel; TAVARES, José – Supervisão da Prática Pedagógica. Uma Perspetiva de 
Desenvolvimento e Aprendizagem. 2ªed. Coimbra: Edições Almedina, 2003. 166 p. ISBN 978-972-40-1852-2. 
• FERNANDES, Sérgio – Decisão Ética em Enfermagem: Do Problemas aos Fundamentos Para o Agir [em 
linha]. Lisboa: Universidade Católica Portuguesa – Repositório Institucional, 2010. [13 
• NUNES, Lucília – Justiça, poder e responsabilidade. Articulação e mediações nos cuidados de 
Enfermagem. Loures: Lusociência, 2006. ISBN 972-8930-17-8. 
• NUNES, Lucília; et al – Código Deontológico do Enfermeiro: dos Comentários à Análise de Casos. Lisboa: 
Ordem dos Enfermeiros, 2005. 456 p. ISBN 972-99646-0-2. 
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• PATRÃO-NEVES, Mª C. ; PACHECO, Susana (Coord.) – Para uma Ética da Enfermagem. Coimbra: Gráfica 
de Coimbra, 2004. 

Mapa X - Ensino Clínico Enfermagem IV — Adulto e Idoso: Processos de Saúde-Doença

6.2.1.1. Unidade curricular:

Ensino Clínico Enfermagem IV — Adulto e Idoso: Processos de Saúde-Doença

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

António Manuel Martins de Freitas – 158h

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:

Andreia Filomena Ferreri de Gusmão Gonçalves Cerqueira – E: 39h 
Fernanda Maria Gomes da Costa Teixeira Marques – E – 33h
Filipe Miguel Rebordão Ferro – E: 90h 
Joana Filipa Tavares Mestrinho – E: 148
João Manuel da Silva Viegas: E: 90h
Júlio Alexandre Belo Andrade Fernandes - E: 90h
Lina Paula da Conceição Borges Araújo - E: 90h
Lino Alexandre Andrade Martins dos Ramos – E: 65h
Luís Filipe de Sousa Meireles – E: 89h
Maria do Carmo Carnot Morgado - E: 90h
Marta Isabel Ferreira Morgado - E: 90h
Miguel Quaresma Oliveira - E: 43h
Nara Solange Batalha – E: 101h
Nuno Miguel Ventura de Oliveira – E: 20h
Rita de Almeida Santiago - E: 90h
Rita Isabel Gonçalves Costa – E: 66h
Rogério Paulo Santos de Matos - E: 90h
Rui Paulo Ramalho Inês – E: 116h
Sara Abrunhosa Pires Marinho - E: 90h
Tânia Sofia Silva dos Santos Afonso – E: 90h
Vânia Sofia Martins Teixeira – E: 42h

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 

estudantes):

Esta Unidade Curricular visa promover os estudantes para a prestação de cuidados de enfermagem à 
pessoa adulta e idosa, em situação de internamento hospitalar, em serviços de internamento de cirurgia e 
medicina, e nos cuidados de saúde na comunidade, no âmbito do conteúdo funcional do enfermeiro de 
cuidados gerais. Que se traduz pelos seguinte objetivos: 
Conhece a problemática e as intervenções de enfermagem adequadas à pessoa e família afetas de 
problemas de saúde de âmbito médico- cirúrgico, inserida numa unidade de saúde;
Fundamente as intervenções de enfermagem na assistência à pessoa e família com problemas de saúde 
do foro médico-cirúrgico, enquadrando-as nas etapas do processo de enfermagem;
Preste cuidados de enfermagem de forma holística à pessoa/família afetos de patologias do foro médico-
cirúrgico, tendo em conta o Processo de Enfermagem e os princípios das normas de procedimento em 
vigor na escola,
Relate criticamente o desenvolvimento da sua aprendizagem.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

This Curricular Unit aims to promote students to provide nursing care to adult and elderly in hospital 
situation in surgery and medicine inpatient services, and health care in the community, under the 
functional content of the nurse general care. Is seen in the following objectives:
Identifies problems and nursing interventions appropriate to the person and family with medical-surgical 
problems, in a health facility setting;
Clarifies nursing interventions to the person and family with health problems under medical and surgical 
disorders, explaining them according to nursing process;
Delivers nursing care in a holistic way to the person/family who has medical and surgical disorders and 
pathologies, according to the Nursing Process and school procedure rules, to carry out the different 
techniques and nursing procedures ;
Relate critically the development of their learning.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

Esta unidade curricular visa a mobilização de conhecimentos que os estudantes desenvolveram na 
unidade curricular que a precede no semestre anterior Enfermagem IV. Decorre em contextos reais de 
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prestação de cuidados de saúde em organizações hospitalares (serviços de medicina e cirurgia) e em 
unidade de saúde na comunidade. Os conteúdos programáticos que se desenvolvem nesta unidade 
curricular passam pela prestação de cuidados de enfermagem à pessoa adulta e idosa.

6.2.1.5. Syllabus:

This Curricular Unit aims to mobilize knowledge that students have developed in the course that precedes 
the previous semester Nursing IV - Adult and Elderly people : Health/Disease processes. This Curricular 
Unit/ Clinical Learning takes place in real settings of health care facilities in hospital organizations (medical 
and surgical wards) and health facility in the community. The contents that are developed in this Curricular 
Unit allows students to provide nursing care, to adult and elderly, 

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

Esta unidade curricular que se desenrola nos contextos reais de aprendizagem, o estudante presta 
cuidados de enfermagem a pessoas, grupos e famílias, permitindo o estudante mobilizar os 
conhecimentos adquiridos, mas também para desenvolver outros. Desta forma, esta unidade 
curricular/ensino clínico integra o estudante em ambientes de formação multidisciplinar, uma vez que terá 
que desenvolver trabalho em equipa no seio das organizações de saúde.
O estudante desenvolve competências no âmbito da prestação de cuidados de enfermagem à pessoa 
adulta e idosa em serviços de internamento de medicina, cirurgia e unidades de cuidados na comunidade. 
Assim sendo, é uma unidade curricular que se desenvolve em contextos reais de aprendizagem. 
Pretende-se a aquisição, desenvolvimento e treino de competências de âmbito cognitivo e instrumental e 
utilização dos instrumentos básicos da profissão. 

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

This curricular unit that takes place in real health settings of learning, the student delivers nursing care to 
individuals, groups and families, allowing him to mobilize the knowledge gained, but also to develop 
others. Thus, this curricular unit / clinical learning integrates the student into a multidisciplinary training 
environments, since it will have to develop teamwork within the health organizations.
In this curricular unit the student develops skills in nursing care to adult and elderly in medical wards, 
surgery wards and care facilities in the community. Therefore, it is a course that develops in real contexts 
of learning.
The acquisition, development and training of cognitive and instrumental responsibility and use the basic 
tools of the profession is intended.
The aim of this course develop a learning methodology to the acquisition / development of competences 
provided for Clinical Education, in providing care to the individual and family. 

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

A unidade curricular decorre em três contextos distintos: Serviço de Internamento Médico, Serviço de 
Internamento de Cirurgia e Unidades de Saúde na Comunidade. Grupos de 8 a 9 estudantes com 
acompanhamento de um docente e a colaboração de um enfermeiro das unidades de internamento, que 
assume a responsabilidade dos cuidados. Todos os estudantes passam por cada unidade de cuidados 
durante 6 semanas. Durante cada período em contexto o estudante desenvolve planos de cuidados, 
processo de enfermagem, fichas de terapêutica, estudos de caso que irão contribuir para a avaliação do 
desempenho clinico do estudante. 
Para além do facto de se privilegiar a avaliação formativa ao longo desta unidade curricular, a avaliação 
final é composta por três componentes: clinica (60%): em que a hétero-avaliação tem ponderação 50%, a 
auto-avaliação 10%; Estudo de Caso Clinico: Trabalho Escrito 15%, Apresentação 5%; Relatório Final de 
Ensino Clinico: 25%

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The curricular unit takes place in three different contexts: Inpatient Medical ward, Surgery Wards and 
Community Health Units. Groups between 8 to 9 students with the accompaniment of a teacher and with 
the assistance of a nurse from these wards, assuming the responsibility of the nursing care. All students 
spend per unit of care for 6 weeks. During each period in each setting the student develops care plans, 
nursing process, therapeutic sheets, case studies that will help him/her to evaluate their clinical 
performance. Formative assessments are conducted during these periods and summative assessments in 
the final evaluation of the curricular unit.
Apart from the fact that there is a focus on formative assessment throughout, the final evaluation consists 
on three components:
Clinical component (60%) in the straight-assessment has a weighting of 50%, self-assessment 10%;
Clinical Case Study: Written Work 15%, Presentation Clinical Case 5%
Final Report of Clinical Education: 25%

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.
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~No decorrer da unidade curricular, nos diferentes contextos, o estudante terá oportunidade de 
demonstrar a aquisição e desenvolvimento das competências previstas. Estas competências são de 
diversos domínios que integram competências interpessoais, sistémicas e Instrumentais, que se traduzem 
pelas seguintes: Responsabilidade, ética e deontologia; Princípios chave da prestação e gestão de 
cuidados; Promoção da saúde; Processo de Enfermagem; Comunicação; Ambiente Seguro; Trabalho em 
equipa e delegação e; Desenvolvimento da Aprendizagem. O desenvolvimento destas competências 
requer o desenvolvimento de atividades, intervenções e cuidados às pessoas que têm à sua 
responsabilidade. Os elementos solicitados são considerados como promotores da sua aprendizagem, 
tais como a elaboração de Planos de Cuidados referentes às pessoas por quem são responsáveis em 
contexto e Fichas de Terapêutica, pois estas assume grande importância no que concerne à segurança do 
doente em situações de administração de medicação, aumentando a própria segurança e conhecimento do 
estudante sobre o fármaco que se encontra a administrar.
Serão realizados momentos de avaliação formativa durante o percurso em cada contexto, com momento 
formal no final da passagem por cada um dos contextos, com os diferentes intervenientes (professor, 
enfermeiro-orientador e estudante), sendo atribuída uma classificação qualitativa. Após os estudantes 
terem passado pelos três contextos de aprendizagem, será atribuída uma classificação quantitativa, tendo 
em consideração os elementos que a compõe: desempenho clinico, em que o estudante diagnostica, e 
planeia intervenções de enfermagem; O estudo de Caso, que permite um maior aprofundamento sobre 
uma situação clinica que envolve a pessoa e família. Este estudo de caso é promotor da atividade de 
investigação, pois é esperado que o estudante aprofunde conhecimentos sobre uma determinada 
condição de saúde e; desenvolva o trabalho em equipa, pois este trabalho é realizado em grupos de três a 
quatro estudantes. 

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

During this curricular unit, in those different settings, students will have the opportunity to demonstrate 
their acquisition and development competencies. These skills are through various subjects such as 
interpersonal skills, systemic and instrumental, like the following: Responsibility, ethics and deontology; 
Key principles of provision and care management; Health promotion; Nursing process; Communication; 
Safe environment; Teamwork and delegation and; Development of Learning. Developing these skills and 
competences, requires the development of activities, interventions and delivering of care to people whom 
they have under their responsibility. The requested elements are considered as promoters of their learning, 
such as the care plannings of the persons for whom they are responsible of and Therapeutics Sheets, as 
these are of great importance regarding patient safety in management medication situations, increasing 
the student's own safety and knowledge on the drug which is to be administered.
Formative evaluation moments will be made along the way in each context, and at the end of each the 
passage by each settings, with the different intervenient (teacher, nurse supervisor and student), being 
assigned a qualitative classification is settled. After students have passed the three learning contexts, a 
quantitative classification will be given taking into account the elements that compose it: clinical 
performance, in which the student diagnoses and plans nursing interventions; The case study, allowing 
further clarification on a clinical situation involving the person and family. This case study is promoter of 
research activity, it is expected that the student develops a deepen knowledge about a particular health 
issue and; develop teamwork, as this work is done in a group of three to four students. 

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Associação dos Enfermeiros de Sala de Operações Portuguesas (2006), ENFERMAGEM 
PERIOPERATÓRIA: da Filosofia à Prática dos Cuidados. – Lusodidacta
BOLANDER, V. (1998). Sorensen e Luckman. Enfermagem Fundamental: Abordagem Psicofisiológica.1ª ed. 
Lisboa: Lusodidacta. ISBN 972-96610-6-5 
Carvalho, A. L. (2005). Avaliação da aprendizagem em ensino clínico no curso de licenciatura em 
enfermagem. Lisboa: Instituto Piaget.
MARTIN, C. (1991). Soigner pour apprendre-acquérir un savoir infirmier. Paris: LEP.
NUNES, Lucília et al (2005). Percurso para um curriculum baseado em competências. Área Disciplinar de 
Enfermagem, Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Setúbal, Setembro.
Ordem dos Enfermeiros – Conselho de Enfermagem (2007). DOR - Guia Orientador de Boa Prática. Edição: 
Ordem dos Enfermeiros, ISBN: 978-972-99646-9-5
PHIPPS, Wilma; SANDS, Judith; MAREK, Jane (2009) – ENFERMAGEM MÉDICO-CIRÚRGICA; Conceitos e 
Prática Clínica. 6ª ed. Loures: Lusociência,.ISBN 972-8383-65-7.

Mapa X - Enfermagem V — Processos de Saúde-Doença Mental | Nursing V 

6.2.1.1. Unidade curricular:

Enfermagem V — Processos de Saúde-Doença Mental | Nursing V 

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Joaquim Manuel de Oliveira Lopes – 35T, 12S, 20TP, 5OT

Page 128 of 275ACEF/1516/25242 — Guião para a auto-avaliação

28/12/2015http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=7eb76255-1ced-8395-9c86-...



6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:

Ana Lúcia Caeiro Ramos – OT: 5h
Fernanda Maria Gomes da Costa Teixeira Marques – OT: 5h
Fernanda Paula Santos Leal –T: 8h,4S: 4h, TP: 10h
Lino Alexandre Andrade Martins dos Ramos – 12T: 12h; S: 4h; TP: 10h, OT: 5h

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 

estudantes):

Conhece os princípios da saúde mental comunitária
Conhece diferentes modelos explicativos do desenvolvimento em saúde mental
Descrimina o indivíduo, a família e a comunidade numa perspectiva holística que tem em conta as 
múltiplas determinantes da saúde mental
Conhece as principais terapias e técnicas terapêuticas utilizadas actualmente em psiquiatria;
Discute a aplicabilidade terapêutica das técnicas por si experienciadas
Explicita o enquadramento conceptual da enfermagem de saúde mental e psiquiátrica
Discute os aspectos éticos associados aos cuidados com pessoas no âmbito dos processos de saúde-
doença mental
Conhece o papel do enfermeiro na assistência a pessoas em risco de/com morbilidade mental, no contexto 
da equipa multidisciplinar de saúde mental
Propõe planos de cuidados adequados a pessoas e grupos em risco no âmbito dos processos de saúde-
doença mental
Fornece a fundamentação para os cuidados de enfermagem propostos
Identifica resultados esperados da intervenção planeada 

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

Knows the principles of community mental health
Know different explanatory models of development in mental health
Discriminates the individual, family and community in a holistic way that takes into account the multiple 
determinants of mental health
Know the main therapies and therapeutic techniques currently used in psychiatry;
Discusses the therapeutic applicability of the techniques by themselves experienced
Explains the conceptual framework of mental health nursing and psychiatric
Discusses the ethical aspects associated with caring people within the processes of mental health-illness
Know the role of the nurse in the care of people at risk of / with mental morbidity in the context of 
multidisciplinary team of mental health
Proposes appropriate care plans for individuals and groups at risk within the processes of mental health-
illness
Provides the rationale for the nursing care proposed
Identifies expected outcomes of the planned intervention 

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1 - Saúde mental e psiquiatria preventiva 
2 - Modelos explicativos do desenvolvimento em saúde mental
3 - Determinantes da saúde mental dos indivíduos e populações
4 - Enfermagem de saúde mental e psiquiátrica
Evolução histórica e perspectivas actuais 
Processo de enfermagem em psiquiatria 
Fundamentos teóricos e modelos conceptuais 
Diagnósticos de enfermagem 
Ambiente terapêutico
Enfermagem de ligação
Psicoeducação 
5 -Terapêuticas, terapias e actividades terapêuticas
6 - Processo de cuidados de enfermagem a pessoas com perturbação / doença mental
Comportamento psicótico 
Perturbação depressiva do humor 
Risco de suicídio 
Distúrbios psicossomáticos 
Comportamentos de aditivos 
Comportamentos obsessivo-compulsivos e fóbicos
Perturbações da ansiedade 
Quadros demenciais / psicogeriatria 
Distúrbios do comportamento alimentar 
Urgências psiquiátricas 

6.2.1.5. Syllabus:
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1 - Mental health and preventive psychiatry
2 - Explanatory models of mental health development
3 - Mental Health Determinants of individuals and populations
4 - Mental Health and Psychiatric Nursing
Historical evolution and current perspectives
Nursing process in psychiatry
Theoretical and conceptual models
Nursing diagnoses
therapeutic environment
Connection nursing
psychoeducation
5 -Terapêuticas, therapies and therapeutic activities
6 - Process of nursing care to people with disorder / mental illness
psychotic behavior
Depressive mood disorder
Suicide risk
psychosomatic disorders
Additives behaviors
Obsessive-compulsive behavior and phobic
Anxiety disorders
Dementia / psychogeriatrics
Eating disorders
psychiatric emergency

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

Os conteúdos programáticos aprofundam o conhecimento dos fenómenos em saúde mental, dando 
relevância progressivo a focos de atenção, a diagnósticos e às intervenções da área da enfermagem de 
saúde mental e psiquiátrica. São, por isso, concordantes com os objectivos da UC.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

In Nursing V - Mental Health-Illness Processes, the syllabus deepens the understanding of the phenomena 
in mental health, giving progressive relevance on focus of attention, diagnoses and interventions in the 
area of mental health and psychiatric nursing. They are therefore consistent with the objectives of UC.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Afirmativa - expositiva com recurso à participação da turma e ao trabalho individual do estudante. 
Participação vivencial.
Avaliação Contínua:
Frequência (70%)
Trabalho de Grupo (30%)
Avaliação em Exame:
Exame Escrito

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Affirmative -expository method using the class participation and individual work of the student.
Experiential participation.
Continuous Assessment:
Frequency (70%)
Group Work (30%)
Exam:
Written Exam

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

O desenvolvimento dos conhecimentos teórico na área da enfermagem de saúde mental é feito através do 
método afirmativo- expositiva com recurso à participação da turma e ao trabalho individual do estudante. 
A UC comporta também uma dimensão de participação vivencial no que se refere à aprendizagem das 
técnicas de intervenção e da utilização dos mediadores de expressão em grupos mais pequenos de 
estudantes.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The development of theoretical knowledge in the area of mental health nursing is done by affirmative 
-expository method using the participation of class and individual student work. The CU also includes a 
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dimension of experiential participation in learning intervention techniques using expression mediators into 
smaller groups of students.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Neeb K. (2000). Enfermagem de Saúde Mental. Lisboa: Lusociência.
Stuart G, Laraia M. (2001). Enfermagem Psiquiátrica. Princípios e Prática. 4ª ed. Porto Alegre: Artmed.
Townsend M. (2009). Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiátrica. 6ª ed. Lisboa: Lusociência.
Varcarolis E et al. (2002). Foundations of Psyquiatric Mental Health Nursing: A Clinical Approach. 4ª ed. 
Paris: Lavoisier Librairie.
Ajuriaguerra J, Marcelli D. (1998). Manual de Psicopatologia da Infancia.5ª ed. Porto Alegre: Artes Médicas.
Kaplan H, Sadock B. (2002). Compêndio de Psiquiatria. 7ª ed. Porto Alegre: Artes Médicas.

Mapa X - Enfermagem VI — Mulher e Saúde Reprodutiva | Nursing VI - Women and Reproductive Health 

6.2.1.1. Unidade curricular:

Enfermagem VI — Mulher e Saúde Reprodutiva | Nursing VI - Women and Reproductive Health 

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Fernanda Maria Gomes da Costa Teixeira Marques – T: 42h ; S: 18h, TP: 8h; PL: 15h ; OT: 5h

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:

Ana Lúcia Caeiro Ramos – T: 2h, TP: 4h ; PL: 15h, OT: 5h
Francisco Manuel de Matos Godinho Vaz – TP: 4h ; PL: 15h
Fernanda Paula Santos Leal – T: 6h ; TP: 4h ; PL: 15h
Joaquim Manuel de Oliveira Lopes – OT:5h
Lino Alexandre Andrade Martins dos Ramos – OT:5h

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 

estudantes):

Conhece o papel do enfermeiro de cuidados gerais na equipa multidisciplinar na área de Saúde Materna e 
Obstétrica.
Descrimina estratégias que promovam a saúde da mulher/companheiro/RN/família.
Conhece as metas inerentes à Saúde da Mulher.
Conhece as características anatomofisiologicas da maternidade.
Descreve as principais causas de infertilidade.
Identifica climatério/ menopausa no ciclo vital da mulher.
Fornece fundamentação adequada para a prestação dos cuidados de enfermagem à 
mulher/companheiro/RN/família e comunidade.
Interpreta de forma adequada alguns dos dados objectivos e subjetivos, tendo em vista uma prestação de 
cuidados segura à mulher/companheiro/RN/família e comunidade.
Descrimina o ciclo materno-fetal numa perspetiva holística tendo em conta as múltiplas determinantes da 
saúde materna e obstétrica.
Reconhece o potencial da educação em saúde nas intervenções de enfermagem à 
mulher/companheiro/RN/família e comunidade.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

Know the role of nurses in general care in the multidisciplinary team in the area of Maternal and Obstetric 
Health.
Discriminates strategies that promote women's health / partner / RN / family.
Knows the inherent to Women's Health goals.
Knows the anatomical and physiological characteristics of motherhood.
Describes the leading cause of infertility.
Identifies menopause / menopause in the life cycle of women.
It provides adequate justification for the provision of nursing care to the woman / partner / RN / family and 
community.
Interprets adequately some of the objectives and subjective data, with a view to providing safe care to the 
woman / partner / RN / family and community.
Discriminate maternal-fetal cycle in a holistic manner taking into account the multiple determinants of 
maternal and obstetrical.
Recognizes the potential of health education in nursing interventions for woman / partner / RN / family and 
community.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
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História/perspectivas da Saúde Materna e Obstétrica.
Indicadores 
Maternidade (ambiente domiciliário/hospitalar)
Mutilação Genital Feminina
Climatério
Violência 
CIPE
Aconselhamento genético
Fecundação
Diagnóstico de gravidez
Cálculo da idade gestacional
Data provável de parto
Desenvolvimento embrionário/fetal
Fisiologia do ciclo maternal
Desconfortos da gravidez
Complicações na gravidez
Gravidez no seio familiar
Vigilância de saúde da grávida/família durante o ciclo maternal
Abordagem multicultural 
Sexualidade
Parto Humanizado
Nutrição materno-fetal
Mecanismos do trabalho de parto
Factores que intervêm durante o trabalho de parto
Parturiente e família durante o trabalho de parto
Analgesia e anestesia em obstetrícia
Complicações do trabalho de parto
Parto de pré-termo
Fisiologia do puerpério
Aleitamento materno
Adaptação à maternidade
A família no período puerperal/visitação domiciliária
Cuidados ao recém-nascido 
Vinculação da tríade
Recém-nascido de risco

6.2.1.5. Syllabus:

History / prospects of Maternal Health and Obstetric
Indicators
Assistance in Maternal Health, Obstetric and Gynecological
Maternity (home / hospital)
Female genital mutilation
Climacteric
Violence
CIPE
Genetic counseling
Fertilization
Pregnancy Diagnosis
Calculation of gestational age
Probable date of birth
Embryonic / fetal development
Physiology of the maternal cycle
Discomfort pregnancy
Pregnancy complications
Pregnancy in the family
Health monitoring of pregnant / families in the maternal cycle
Multicultural approach
Sexuality
Humanized Birth
Maternal-fetal nutrition
Mechanisms of labor
Factors involved during labor
Women in labor and family during labor
Analgesia and anesthesia in obstetrics
Complications of labor
Preterm birth
Puerperal physiology
Breastfeeding
Adaptation to motherhood
The family in the postpartum period / domiciliary visits
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Newborn care
Triad link
Newborn risk

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

Os conteúdos programáticos são concordantes com os objetivos delineados para a Unidade Curricular 
pois aprofundam o conhecimento dos fenómenos em saúde sexual e reprodutiva da mulher no seu ciclo 
vital, dando relevância progressivo a focos de atenção, a diagnósticos e às intervenções da área da 
enfermagem de materna e obstétrica. Os conhecimentos têm acento nos propósitos das teorias 
de:1.Ramona Mercer Teoria da consecução do papel maternal; 2.Reva Rubin-Teoria da Identidade 
Maternal; 3 Dorothea Orem que valoriza os processos de desenvolvimento humano, tendo em conta as 
condições e eventos que ocorrem durante o ciclo vital; 4.Madeleine Leininger-Modelo do Cuidado 
Transcultural. 

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

The contents are consistent with the goals outlined for the Course as deepen the knowledge of phenomena 
in sexual and reproductive health of women in their life cycle, giving progressive importance the focus of 
attention, the diagnoses and interventions in maternal nursing area and obstetrics. Knowledge have accent 
on the purposes of theories: 1.Ramona Mercer Theory achieving the maternal role; 2.Reva-Rubin Theory 
Maternal Identity; 3 Dorothea Orem that values human development processes, taking into account the 
conditions and events that occur during the life cycle; 4.Madeleine Leininger-model Transcultural Care.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Afirmativa - expositiva com recurso à participação da turma e ao trabalho individual do estudante. 
Participação vivencial.
Avaliação Contínua:
Frequência (70%)
Trabalho de Grupo (30%)
Avaliação em Exame:
Exame Escrito

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Affirmative -expository method using the class participation and individual work of the student.
Experiential participation.
Continuous Assessment:
Frequency (70%)
Group Work (30%)
Exam:
Written Exam

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

A UC tem um Guia orientador que elucida o estudante sobre os objetivos de aprendizagem e resultados 
esperados, assim como as estratégias de ensino e aprendizagem. O estudante pode sempre contar com o 
atendimento personalizado do docente responsável ou dos docentes colaboradores na UC. Este guia está 
na plataforma Moodle.
O desenvolvimento dos conhecimentos teórico na área da enfermagem de saúde materna e obstétrica é 
realizado através do método afirmativo-expositivo com recurso à participação da turma e ao trabalho 
individual do estudante. A UC comporta também uma dimensão de participação vivencial simulada em 
contexto de laboratório no que se refere à aprendizagem dos procedimentos de enfermagem adequados 
aos casos/problemas colocados em análise. Recorre-se a análise e discussão de casos adaptados de 
casos reais com recurso a fundamentos teóricos e baseados na evidência científica.
Nesta UC a simulação dos procedimentos de enfermagem com recurso a modelos em contexto de 
laboratório facilita a aquisição de conhecimentos e desenvolvimento básico das competências requeridas 
na UC de Ensino Clínico de Enfermagem VI que decorrerá em contexto real da prática.
A visualização de filmes é estratégia didático-pedagógica para a lecionação de temáticas de cariz prático e 
que integre a relação holística com a pessoa/família e comunidade, facilitando para além da análise e 
discussão da peça o esclarecimento de questões pontuais em sala de aula, ambiente contido.
Todas as sessões de prática letiva são antecedidas de aulas de tipologia Teórico-prática pois estas para 
além da análise e discussão de textos ou temas com elevada participação dos estudantes. São usadas 
para dar continuidade às aulas teóricas na análise de textos ou casos e na apresentação das normas de 
procedimento em enfermagem.
A avaliação é realizada através da realização de uma frequência (com 70% de ponderação) e de um 
trabalho de grupo (com a ponderação de 30% - 20% nota do trabalho+ 5% heteroavaliação e 5% de 
autoavaliação) partilhado com as UC’s Enfermagem V Processo de Saúde –Doença Mental e Enfermagem 
VII Criança e Adolescente), com orientação tutorial, em formato de Dossier Temático, sobre uma temática 
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dentro do tema Literacia em Saúde no Ciclo Vital. As temáticas em trabalho Literacia em Saúde na 
Infância; Literacia em Saúde na Adolescência; Literacia em Saúde na Idade Adulta; Literacia em Saúde na 
Idade Maior. Os estudantes podem realizar exame final, nas Épocas Normal e de Recurso, com exame 
teórico com caraterísticas similares ao da avaliação contínua.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The subject has a guiding Guide which elucidates the student about the learning objectives and expected 
outcomes, as well as teaching and learning strategies. The student can always count on personalized 
teaching service officer or employee professors at unit. This guide is on the Moodle platform.
The development of theoretical knowledge in the area of maternal and obstetric health nursing is carried 
out through the so-lecture method using the participation of class and individual student work. UC also 
includes a dimension simulated experiential participation in the laboratory context with regard to learning 
of nursing procedures suitable to cases / problems posed in question. Resorts to the analysis and 
discussion adapted cases of real cases using theoretical and based on scientific evidence.
In this unit the simulation of nursing procedures using laboratory models in context facilitates the 
acquisition of knowledge and basic skills development required in Nursing Clinical VI which will take place 
in real practice context.
Viewing movies is didactic and pedagogical strategy for practical oriented themes and to integrate the 
holistic relationship with the person / family and community, in addition to facilitating analysis and 
discussion part of the clarification of specific issues in the classroom, contained environment.
All teaching practice sessions are preceded by theoretical-practical type classes for these beyond the 
analysis and discussion of texts or subjects with high student participation. They are used to continue the 
lectures on the analysis of texts or case and presentation of nursing procedure standards.
The assessment is carried out by performing a frequency (70% weighting) and a working group (with a 
weighting of 30% - 20% note of the work + 5% hetero and 5% self-assessment) shared with Units: Nursing 
V Mental Health and Nursing VII Children and Adolescents), with tutorials in Thematic Dossier format on a 
thematic topic within the Literacy Health in Life Cycle. The themes in literacy work in Health in Childhood; 
Health literacy in Adolescence; Literacy for Health in Adulthood; Health literacy in the Greater Age. 
Students can perform final exam, in Normal Times and of Appeal, theory test with similar characteristics to 
the continuous assessment.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

LOWDERMILK, Deidra; PERRY, Shannon - Enfermagem na Maternidade. Loures: Lusodidacta, 2008. ISBN: 
978-989-8075-16-1
ALEXANDER, Linda; LA ROSA, Judith; - New dimensions in women's health. Boston: Jones and Bartlett, 
2007. ISBN: 978-0-6592
BRANCO, Sofia – Cicatrizes de Mulher. Porto: Público, 2006. 
BRANDEN, Pennie - Enfermagem Materno-infantil. Rio de Janeiro: Reichmann & Affonso Editores, 2000. 
ISBN: 9788587148414
COUTO, Germano - Preparação para o parto: representações mentais de um grupo de grávidas de uma 
área urbana e de uma área rural. Loures: Lusociência, 2003. ISBN: 972-8383-63-0
MARCUS, Dawn; BAIN, Philip - Effective migraine treatment in pregnant and lactating women: a practical 
guide. New York: Springer, 2009. ISBN: 978-1-60327-439-5
Ministério da Saúde – Programa Nacional de Saúde Sexual e Reprodutiva 2007. Lisboa: Direção-Geral da 
Saúde, 2007
NUNES, Lucília; RUIVO, Alice – Manual 2006: Técnicas de Enfermagem. Setúbal: Escola Superior de Saúde, 
2006. ISBN: 972-8431-27-9

Mapa X - Enfermagem VII — Criança e Adolescente | Nursing VII – Child and Adolescent

6.2.1.1. Unidade curricular:

Enfermagem VII — Criança e Adolescente | Nursing VII – Child and Adolescent

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Ana Lúcia Caeiro Ramos (Responsável) – T: 27h; S: 15h ; TP: 6h ; PL: 20h ; OT: 5h

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:

Francisco Manuel de Matos Godinho Vaz – T:12h ; TP:6h ;PL:20h
Fernanda Gomes da Costa – OT: 5h
Fernanda Paula Santos Leal – T: 3h; TP: 6h
Joaquim João Casimiro Gronita – S: 3h
Joaquim Manuel de Oliveira Lopes – T: 4h ; OT: 5h
Lino Alexandre Andrade Martins dos Ramos – OT: 5h
Maria de Fátima Graça Frade – T: 2h ; TP: 2h ; PL: 16h
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Maria de Lurdes dos Santos Martins – T: 2h
Vânia Sofia Martins Teixeira – S: 2h; PL: 4h

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 

estudantes):

A Unidade Curricular visa habilitar os estudantes para a aquisição e desenvolvimento de competências 
para a prestação de cuidados de enfermagem a crianças e adolescentes, no seu contexto familiar e social, 
no âmbito do conteúdo funcional do enfermeiro de cuidados gerais. 

Resultados de aprendizagem:
Conhece os princípios da saúde infantil e pediatria;
Reconhece o modelo de parceria de cuidados; 
Explicita estratégias promotoras da parentalidade; 
Conhece as competências e os cuidados de enfermagem a ter com o recém-nascido, lactente e família; 
Conhece as competências e os cuidados de enfermagem a ter com o toddler, pré-escolar e família; 
Conhece as competências e os cuidados de enfermagem a ter com a criança em idade escolar e família; 
Conhece as competências e os cuidados de enfermagem a ter com o adolescente e família; 
Identifica os cuidados de enfermagem à criança/ adolescente em situação especial 
Discute a atuação do enfermeiro no contexto de casos simulados. 

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

This Course aims to enable students to acquire and develop skills to provide nursing care to children and 
adolescents in their family and social context, in the functional content of the general nurse.
Learning Outcomes:
Know the principles of child health and pediatrics;
Recognizes the care partnership model;
Explicit strategies promoting parenthood;
Know the skills and nursing care of the newborn, infant and family;
Know the skills and nursing care of the toddler, preschool and family;
Know the skills and nursing care of the child in school age and family;
Know the skills and nursing care of the adolescent and family;
Identifies nursing care to children / adolescents in special situation
Discusses the work of nurses in the context of simulated cases

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

Fundamentos de Cuidados à Criança e Adolescente 
Modelo de parceria de cuidados. Cuidado centrado na família. Crescimento e desenvolvimento 

O Enfermeiro no cuidado ao Recém-Nascido e família
Promoção da saúde e problemas de saúde.

O Enfermeiro no cuidado ao Lactente e família
Promoção da saúde e problemas de saúde

O Enfermeiro no cuidado ao toddler, criança pré-escolar e família
Promoção da saúde e problemas de saúde

O Enfermeiro no cuidado à criança em idade escolar e família
Promoção da saúde e problemas de saúde

O Enfermeiro no cuidado ao adolescente e família
Promoção da saúde e problemas de saúde

O Enfermeiro no cuidado à criança / adolescente e família em situações especiais
A intervenção precoce na infância
A criança com doença crónica
A criança em fim de vida
Maus tratos

Intervenção em contexto simulado
Monitorizar valores antropométricos
Administrar oxigénio e terapêutica inalatória 
Executar colheita de urina 
Cateterizar veia periférica 
Executar entubação gástrica

6.2.1.5. Syllabus:
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Care Basics for Children and Adolescents
Care Partnership Model
Family-centered care
Growth and development
The nurse in the care of the Newborn and Family
Health promotion and health problems
The nurse in the care of Infant and family
Health promotion and health problems
The nurse in the care of toddler, preschool child and family
Health promotion and health problems
The nurse in the care of school-age child and family
Health promotion and health problems
The nurse in the care of adolescent and family
Health promotion and health problems
The nurse in the care of child / adolescent and family in special situations
Early childhood intervention
The child with chronic illness
The child at the end of life
Child abuse
Intervention in a simulated context
Execute early diagnosis
Monitoring anthropometric values
Administer oxygen and inhalation therapy
Execute collected urine
Catheterize a peripheral vein
Execute gastric intubation 

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

Na Unidade Curricular de Enfermagem VII – Criança e Adolescente, a criança é o foco de atenção, inserida 
no ambiente que a rodeia. 
Como referencial teórico de Enfermagem, consideram-se fundamentais os cuidados centrados na família 
assente no Modelo de Parceria de Cuidados de Anne Casey, pelo que considera-se fundamental: 
a) Conhecer os princípios da enfermagem de saúde infantil e pediatria, 
b) Contextualizar os cuidados de enfermagem à criança, jovem e família atendendo às políticas de saúde 
na área infanto-juvenil e nos direitos da criança;
c) Aplicar o processo de tomada de decisão em enfermagem, enfatizando o pensamento crítico e a análise 
reflexiva, considerando o crescimento e desenvolvimento da criança/ jovem e família;
d) Discutir a intervenção do enfermeiro em contexto de prática simulada

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

In the Curricular Unit of Nursing VII - Children and Adolescents, the child is the focus of attention, inserted 
in the environment that surrounds it.
As a theoretical framework of Nursing, are considered fundamental the family-centered care based on 
Anne Casey Care Partnership Model, so it is fundamental:
a) Know the principles of child health nursing and pediatrics,
b) Contextualize nursing care to the child, young family meet the health policies on children's area and 
children's rights;
c) Apply the decision-making process in nursing, emphasizing critical thinking and reflective analysis, 
considering the growth and development of the child / young person and family;
d) Discuss the involvement of nurses in the context of simulated practice

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

METODOLOGIA DE ENSINO
Método expositivo e participativo, estimulando o pensamento crítico e reflexivo dos estudantes.
Dinâmicas de grupo e resolução de exercícios/ casos.
Aulas práticas, com demostração, treino e retorno de procedimentos de enfermagem.
Seminários de peritos relativos a temáticas específicas.
Orientação tutorial para apoio ao estudante no acompanhamento e desenvolvimento do trabalho de grupo 
e esclarecimento de dúvidas.
METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO
Prova de avaliação teórica de conhecimentos (individual, sem consulta) - 70% de ponderação.
Trabalho de Grupo – 30% de ponderação (trabalho escrito – 20%; autoavaliação – 5%; heteroavaliação por 
pares – 5%)
Exame - Teórico 

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
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TEACHING METHODOLOGY
Expository and participatory approach, encouraging critical and reflective thinking of students.
Group dynamics and problem solving / cases.
Practical classes, with demonstration, training and return nursing procedures.
Seminars of experts on specific topics.
Tutorial guidance for student support in monitoring and development of group work and clarification of 
doubts.
EVALUATION METHODOLOGY
Theoretical assessment (individual, without consultation) - 70% weighting.
Group work - 30% weighting (Written work 20%, Self-Assessment - 5%; hetero, peer - 5%)
Examination - Theoretical 

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

A infância foi conquistando um lugar de importância crescente na sociedade. Nas últimas décadas, o 
interesse por tudo o que está relacionado com a criança aumentou abruptamente: proliferam publicações 
em torno de assuntos específicos, desenvolveu-se o conceito de parentalidade, surgem novas formas de 
brincar e atividades destinadas às crianças, acompanhadas também de algumas preocupações.
Acompanhando todas estas transformações da sociedade, a Enfermagem deslocou a atenção no sentido 
da prevenção, da promoção da saúde e do bem-estar, da relação com o meio ambiente, criando-se a visão 
holística da pessoa (criança e família) envolvendo todas as suas dimensões.
Assumir as crianças e jovens como foco de atenção e intervenção dos enfermeiros, exige conhecer as 
suas necessidades, bem como as necessidades da família destas crianças e jovens, promovendo a 
parentalidade.
Deste modo, na Unidade Curricular de Enfermagem VII, a criança é o foco de atenção, inserida no ambiente 
que a rodeia. Como referencial teórico de Enfermagem, consideram-se fundamentais os cuidados 
centrados na família assente no Modelo de Parceria de Cuidados de Anne Casey.
A Unidade Curricular Enfermagem VII - Criança e Adolescente, visa habilitar os estudantes para a 
aquisição e desenvolvimento de competências para a prestação de cuidados de enfermagem a crianças e 
adolescentes, no seu contexto familiar e social, no âmbito do conteúdo funcional do enfermeiro de 
cuidados gerais.
Além do enquadramento teórico-conceptual de Enfermagem, a UC de Enfermagem VII tem em 
consideração as orientações da Ordem dos Enfermeiros, da Direção Geral da Saúde, do Plano Nacional de 
Saúde, assim como da União Europeia e da Organização Mundial de Saúde. 
Tendo em conta os pressupostos anteriormente apresentados pretende-se que os estudantes ao longo da 
Unidade Curricular conheçam e discutam as temáticas que vão sendo lecionadas, pelo que se considera 
pertinente a utilização do método expositivo e participativo, estimulando o pensamento crítico e reflexivo 
dos estudantes. 
Perante a importância de aprender a trabalhar em grupo, são também privilegiadas dinâmicas de grupo. 
As aulas teórico-práticas e práticas ao serem dinamizadas num formato de contexto simulado permite 
aproximar o estudante de situações potencialmente reais, estimula o pensamento crítico e percorre as 
etapas do processo de enfermagem, para além da competência instrumental a ser trabalhada. 
Os seminários de peritos aumentam a parceria entre a Escola e as Instituições envolventes e permitem que 
os estudantes consolidem temáticas lecionadas.
A orientação tutorial em grupo permite acompanhar o estudante e grupo de estudantes, facilitando e 
orientando de forma mais próxima o trabalho a ser realizado, bem como possibilita a discussão e 
consenso em grupo. A orientação tutorial em grupo facilita, igualmente, a integração do estudante no 
ensino superior, funcionando o professor facilitador como uma referência para o estudante. 

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The childhood was gaining a place of increasing importance in society. In recent decades, interest in all 
that is related to the child increased suddenly, publications proliferate around specific issues, the concept 
of parenting developed, new forms of play and activities for children, also accompanied by some concerns.
Following all these changes in society, nursing shifted attention towards prevention, health promotion and 
wellness, the relationship with the environment, creating a holistic view of the person (child and family) 
involving all its dimensions.
Take children and young people as the focus of attention and intervention of nurses, requires knowing 
their needs and family needs of these children and young people, promoting parenting.
Thus, in the Course of Nursing VII - Children and Adolescents, the child is the focus of attention, inserted 
in the environment that surrounds it. Theoretical framework of Nursing, considered as fundamental the 
family-centered care based on Anne Casey Care Partnership Model.
The Curricular Unit Nursing VII - Children and Adolescent, aims to enable students to acquire and develop 
skills to provide nursing care to children and adolescents in their family and social context, in the 
functional content of the general nurse.
In addition to the theoretical and conceptual framework of Nursing, Curricular Unit Nursing VII takes into 
account the guidelines of the Order of Nurses, the General Directorate of Health, the National Health Plan, 
as well as the European Union and the World Health Organization.
Given the assumptions presented above is intended that students throughout the Course know and 
discuss the issues that are being taught, it is considered appropriate to use the exhibition and 
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participatory approach, encouraging critical and reflective thinking of students.
Given the importance of learning to work together, are also privileged group dynamics.
The practical and practical lessons to be streamlined in a simulated context format allows the student to 
approach potentially real situations, encourages critical thinking and go through the steps of the nursing 
process, in addition to the instrumental competence to be worked.
Expert seminars enhance the partnership between the school and the surrounding institutions and allow 
students taught thematic consolidate.
The tutorial group allows you to track the student and group of students, facilitating and guiding more 
closely the work to be performed, as well as enables discussion and consensus group. The tutorial group 
facilitates also the student's integration in higher education, working the facilitator teacher as a reference 
for the student.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

BOWDEN, Vicky; GREENBERG, Cindy - Procedimentos de enfermagem pediátrica. Rio de Janeiro: 
Guanabara, 2005. ISBN: 85-277-0965-1. 
CLOHERTY, John; EICHENWALD, Eric & STARK, Ann – Manual de neonatologia. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2010. ISBN: 9788527715539. 
KYLE, Terri – Enfermagem pediátrica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. ISBN: 9788527715539
MINISTÉRIO DA SAÚDE – Programa Nacional de Vacinação 2012. Lisboa: Direção-Geral da Saúde, 2012 
MINISTÉRIO DA SAÚDE – Programa Nacional de Saúde Infantil e Juvenil 2013. Lisboa: Direção-Geral da 
Saúde, 2013 
NUNES, Lucília; RUIVO, Alice – Manual 2006: Técnicas de Enfermagem. Setúbal: Escola Superior de Saúde, 
2006. ISBN: 972-8431-27-9
POTTS, Nicki; MANDLECO, Barbara – Pediatric nursing: caring for children and their families. NY: Delmar, 
2012. ISBN: 9781435486614 
HOCKENBERRY, J. Marilyn; WILSON, David; WINKELSTEIN, L. Marilyn; - Wong Enfermagem da criança e 
adolescente. Loures: Lusociência, 2013. ISBN: 9789897480041

Mapa X - Patologia II | Pathology II

6.2.1.1. Unidade curricular:

Patologia II | Pathology II

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Maria Margarida Lobo Leal Dias Rosa – T:30h ; TP: 5h

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:

Luis Manuel Gonçalves Matos Caturra – 30 T: 30h; TP: 5h
Ana Patrícia Lopes Pinto – T: 30h; TP: 5h

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 

estudantes):

S. MENTAL/PSICOPATOLOG
Diferencia saúde/dça mental 
Conhece semiologia dça mental/noções básicas psicopatologia
Apreende noções básicas entrevista/contacto dte mental
Identif. grandes grupos dça mental
Conhece intervenções terapêuticas usadas abordagem dça mental
S. MULHER/REPRODUTIVA
Conhece fisiologia ciclo menstrual, gravidez e puerpério
Identif. fisiologia, fisiopatologia e anomalias parto
Identif. difts formas patologia materno-fetal
Conhece intervenções obstétricas eutócicas/distócicas
Identif. fisiologia, fisiopatologia/anomalias puerpério
Propõe intervenções puerpério nível recomendações gerais/amamentação
Conhece formas contracepção diferentes fases vida mulher
S. INFANTIL/PEDIATRICA
Conhece patologias Pediátricas + frequentes
Reconhece importância parceria cuidados 
Identif. cuidados enf. criança/ adolescente situação especial 
Discute atuação enf. contexto casos simulados
Aplica conhecimentos/técnicas + adequadas pessoa, situação, contexto
Fornece fundamentação para cuidados

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
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MENTAL HEALTH/PSYCHOPATHOLOGY
Differentiates mental health / illness
Known mental illness semiotics / basics psychopathology
Seize interview basics with mental patient
Identif. Mental illness groups
Known therapeutic interventions used on mental ilness
WOMAN HEALTH/ REPRODUCTIVE
Knows physiology menstrual cycle, pregnancy and postpartum
Identif. physiology, pathophysiology and birth abnormalities
Identif. maternal and foetal pathology
Knows obstetric eutocic/distocic interventions
Identif. physiology, pathophysiology / postpartum abnormalities
Proposes postpartum general recommendations / breastfeeding interventions
Known forms contraception different stages woman life
INFANT HEALTH/ PEDIATRIC
Knows Pediatric + frequent pathologies
Recognizes importance care partnership
Identif. Nurse care. child / adolescent special situation
Discusses nursing performance in simulated cases
Applies knowledge / techniques + appropriate person, situation, context
Provides rationale for care

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

SAÚDE MENTAL E PSICOPATOLOGIA
A Saúde Mental e a Doença Mental
Psicopatologia
Psiquiatria
Entrevista em Psiquiatria
Terapêuticas em Psiquiatria
SAÚDE DA MULHER E REPRODUTIVA
Ciclo menstrual e Gravidez (Conceitos Morfológicos e Fisiológicos):
Avaliação Fetal Anteparto:
Genética da Reprodução e Teratologia
Fisiologia, Fisopatologia e Anomalias do Parto
Intervenções Obstétricas
Patologia Materno-Fetal
Puerpério Fisiológico
Puerpério Patológico
Amamentação
SAÚDE INFANTIL E PEDIATRICA
Lesões Dermatológicas
Doenças Exantemáticas
Doenças Respiratórias
Doenças Gastrointestinais
Doenças Endócrinas
Doenças do Foro Neurológico
Doenças do Aparelho Urinário
Doenças Hematológicas
Doenças Infecciosas 

6.2.1.5. Syllabus:

MENTAL HEALTH AND PSYCHOPATHOLOGY
Mental Health and Mental Illness
Psychopathology
Psychiatry
Interview in Psychiatry
Therapies in Psychiatry
WOMAN AND REPRODUCTIVE HEALTH
Menstrual cycle and pregnancy 
Antepartum Foetal reviewed
Genetics Reproduction and Teratology
Physiology, Physiopathology, Anomalies and Childbirth
Obstetric interventions
Maternal-foetal Pathology
Physiological puerperium
Pathological puerperium
Breast-feeding
CHILD AND PEDIATRIC HEALTH
Dermatologic diseases
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Rash diseases
Respiratory diseases
Gastrointestinal diseases
Endocrine diseases
Neurological Diseases 
Urinary System Diseases
Hematologic Diseases
Infectious diseases

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

A UC divide-se em três módulos biomédicos. Respondendo aos objectivos da UC, em cada um dos 
módulos os conteúdos programáticos apresentam a fisiologia, a fisiopatologia e as principais 
intervenções terapêuticas de cada área de especialidade. 

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

The CU is divided into three biomedical modules. Responding to the objectives of CU, in each of the 
modules the syllabus features physiology, pathophysiology and the main therapeutic interventions for 
each specialty area. The CU provides some of the rationale for nursing care.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Expositiva, com recurso à participação da turma e de cada estudante na dinâmica de sala.
Role-playing nas aulas Teórico-Práticas no Módulo de Saúde Mental e Psicopatologia
Discussão de casos e abordagem prática nas aulas Teórico-Práticas nos Módulos de Saúde da Mulher e 
Reprodutiva e Saúde Infantil e Pediátrica.
Avaliação por frequência em cada um dos módulos. O cálculo da Classificação Final será a média 
aritmética das três classificações parcelares.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Expository, using the participation of the class and every student in the class room.
Role-playing in the theoretical-practical lessons on Mental Health and Psychopathology Module 
Discussion of cases and practical approach in theoretical-practical classes in Women's Health and 
Reproductive and Child Health and Paediatrics Modules
A frequency evaluation for each of the modules. Calculation of final grade will be the arithmetic average of 
the three partial ratings.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

Sendo uma UC com objetivos eminentemente teóricos, é adequada a metodologia expositiva, com recurso 
à participação da turma e de cada estudante na dinâmica de sala, no que se refere às aulas T.
As aulas teórico-práticas são utilizadas para, em grupos menores de estudantes, fazer discussão de casos 
e, no caso do Módulo da Saúde Mental e Psicopatologia, mesmo role-play, na medida em que os objetivos 
da UC tomam em consideração a discussão de casos simulados.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

As a CU with eminently theoretical objectives, it is appropriate to use expositive methodology, using the 
participation of the class and every student in the class, with regard to Theoretical classes.
The practical classes in smaller student groups are used to discuss cases and in the case of the Mental 
Health and Psychopathology Module, even role-play, once the objectives of CU also take into account the 
discussion of simulated cases.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Saúde Mental e Psicopatologia
Kaplan H, Sadock B. (2002). Compêndio de Psiquiatria. 7ª ed. Porto Alegre: Artes Médicas
American Psychiatric Association. (2013). Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (5ª 
ed.). Arlington, VA

Saúde da Mulher e Reprodutiva
O`Reilly, B. Bottomley, C., Rymer, J. (2007). Ginecologia e Obstetrícia. 1ª ed. Lisboa: Lusodidacta
Roberto,W., Remohí, J. (2012). Casos Clínicos de Ginecología y Obstetricia. Panamerica.
Tharpe, N. L.; Farley, C. L. (2009). Clinical practice guidelines for midwifery and women’s helth. Boston: 
Jones and Bartlett.

Saúde Infantil e Pediátrica
Videira Amaral J. (2013). Tratado de clínica pediátrica, 2ª Ed, Abbott.
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Kliegman RM, Stanton B, St. Geme J. et al, (2011), Nelson Textbook of Pediatrics 19th Ed, Philadelphia: WB 
Saunders Company
Correia M, Levy A, Camilo C, et al, (2011). Protocolos de urgência em Pediatria, 3ª Ed, Lisboa, ACSM.
Palminha J, Carrilho E,. (2002). Orientação diagnóstica em Pediatria, Lisboa, Lidel

Mapa X - Ética II - Ethics II 

6.2.1.1. Unidade curricular:

Ética II - Ethics II 

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Lucília Rosa Mateus Nunes – T: 30h, S:5h, OT:5h

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:

NA

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 

estudantes):

Competências:
Desenvolve conhecimentos sobre problemáticas bioéticas
Treina a reflexão e o debate dos problemas bioéticos
Analisa aprofundadamente uma temática bioética
Majora a capacitação para a tomada racional de decisões em problemas surgidos da prática de 
enfermagem, sob um enfoque pluralista e transdisciplinar.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

Learning Outcomes
Develops knowledge of bioethical issues
Train reflection and discussion of bioethical issues
Examines in depth a bioethics issue
Increase skills for rational decision making in a pluralistic and transdisciplinary approach

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1. Bioética – fundamentação e principais modelos teóricos. Transdisciplinaridade dos temas e 
problemáticas bioéticas.
2. Bioética e o início de Vida.
3. Bioética e o final de Vida. 
4. A colheita e transplante de órgãos e tecidos. Doação inter-vivos e post-mortem.
5. A pessoa e o desenvolvimento das biotecnologias.
6. Bioética e saúde mental.
7. Experimentação em seres humanos. Ensaios clínicos.
8. Experimentação animal.
9. Bioética e políticas públicas.

6.2.1.5. Syllabus:

1. Bioethics - rationale and main theoretical models. Transdisciplinary themes and bioethical issues.
3. Bioethics and the beginning of life.
4. Bioethics and the end of life.
5. The body and death. organ and tissue transplantation. Donation inter vivos and post-mortem.
5 The person and the development of biotechnologies.
6 Bioethics and mental health.
7 Experimentation on humans. Clinical trials.
8 Animal Experimentation.
9 Bioethics and public policies

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

A escolha dos conteúdos programáticos decorreu do entendimento sobre os conhecimentos e habilidades 
necessárias para atingir os objetivos de aprendizagem. Quer no que respeita aos conhecimentos sobre 
bioética no geral, quer a abordagem de problemáticas bioéticas, do percurso da vida humana mas também 
do desenvolvimento da ciência e da aplicação das tecnologias, assim como os temas de impacto 
ambiental e na qualidade de vida. Conhecer os documentos bioético-jurídicos e as posições e correntes na 
perspetiva bioética, promove o entendimento pluralista, a procura de acordo/consensos assim como uma 
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cidadania mais participada e responsável. A ligação à formação profissional procura articular e debater as 
dimensões de conexão com a ética profissional, a deontologia e a promoção da literacia em bioética.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

The choice of the syllabus was due to the understanding of the knowledge and skills necessary to achieve 
the learning objectives. Both with regard to knowledge of bioethics in general, and the bioethical issues 
approach , the course of human life but also the development of science and application of technologies , 
as well as the issues of environmental impact and quality of life. Knowing the bioethical and legal 
documents and the positions and currents in bioethics perspective, promotes pluralistic understandings, 
the search for agreement / consensus and a more participatory and responsible citizenship. The 
connection to the training seeks to articulate and discuss the connection dimensions with professional 
ethics, the ethics and the promotion of literacy in bioethics.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Método expositivo-participativo e reflexivo. Dinâmicas de pesquisa e reflexão - temas teóricos suportados 
na análise de pareceres de Conselhos de Ética ou Bioética, realizados por grupos de estudantes. 
Desenvolvimento de pesquisa e trabalho individual e de grupo. Atribuída tarefa prévia a cada aula, com o 
sentido de ampliar o debate. Na avaliação contínua, utilizam-se dois elementos: um trabalho dos grupos de 
análise dos pareceres, que são discutidos em várias sessões letivas, na abordagem dos temas 
(ponderação de 30%) e um trabalho individual ou de pequeno grupo (máximo dois estudantes) de análise 
de um tema – utilizando revisão bibliográfica e em formato de artigo científico, com temática escolhida de 
entre os conteúdos da UC (ponderação 70%). Ambos colocados em formato digital, na plataforma Moodle.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Lectures with participatory and reflective method. Dynamic research and reflection - theoretical issues 
supported in the analysis of reviews of Councils of Ethics or Bioethics, carried out by groups of students. 
Research development and individual and group work . Awarded prior task to each session, with the sense 
of broadening the debate. The continuous evaluation used two elements: one work in small groups, 
analyzing the Council Opinions, which are discussed in various sessions while addressing the issues ( 30 
% weighting) and an individual or small group work (maximum of two students) analysis of a bioethics 
topic - using literature review and research paper format , themed chosen from among the UC syllabus (70 
% weighting). Both placed in electronic format, in Moodle 2.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

As metodologias de ensino e de aprendizagem são expressões educacionais e, ao mesmo tempo, 
constituem respostas pedagógicas às necessidades de apropriação do conhecimento num dado 
momento; neste caso, os avanços da biotecnologia e a aplicação ao ser humano, na área da saúde, têm 
levantado questões morais sobre os limites do exercício das profissões. 
Os diferentes modelos de relação profissional, as relações interprofissionais, o valor do princípio da 
autonomia, o início e o fim da vida, a limitação dos esforços terapêuticos, o papel do Estado nas políticas 
públicas de saúde, são apenas alguns exemplos da importância do debate social que deve existir em torno 
destas questões de natureza bioética. Estas problemáticas exigem a introdução de conteúdos curriculares 
que contemplem a análise rigorosa de suas repercussões éticas, jurídicas e sociais. Trata-se de ampliar as 
bases da ética, favorecendo a análise rigorosa e abrangente destes problemas.
A escolha de dois elementos para a avaliação contínua tanto visou familiarizar os estudantes com 
pareceres do Conselho Nacional de Éticas para as Ciências da Vida como aprofundar um tema, sendo 
condição que o tema escolhido para o artigo fosse diferente do abordado no parecer. 
Consideramos que os estudantes terem conhecimento do modo de avaliação é tão relevante como 
interpretarem adequadamente os resultados – por isso, a avaliação é discutida e dado feedback aos 
estudantes, quer na forma geral, ao coletivo, quer devolvendo o trabalho individual com comentários, que 
permitam ao estudante compreender a avaliação que lhe foi atribuída. 

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The methodologies of teaching and learning are educational expressions and at the same time, provide 
pedagogical responses to appropriate knowledge needs at a given time; in this case, advances in 
biotechnology and the application to humans, in health, have raised moral questions about the limits of the 
exercise of professions.
Different models of professional relationship, inter-branch relations, the value of the principle of autonomy, 
the beginning and the end of life, the limitation of therapeutic efforts, the state's role in public health 
policies, are just some examples of the importance of the debate social that should exist around these 
nature bioethics issues. These issues require the introduction of curricula that include rigorous analysis of 
its ethical, legal and social implications. This is to broaden the bases of ethics, promoting rigorous and 
comprehensive analysis of these problems.
The choice of two elements for continuous assessment aimed to both familiarize students with Opinions of 
the National Ethics Council for the Life Sciences and to deepen a theme, with condition that the theme 
chosen for the article was different from addressed in the analyses of the Opinion. 
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We believe that students have reviewed the mode of knowledge is as important as properly interpreting the 
results - so the evaluation is discussed and given feedback to students, either in general, to all of them, 
and by returning the individual work with comments, allowing the students to understand the evaluation 
assigned to it.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Barbosa, António et alt (organiz) (2012) Gravitações bioéticas. Lisboa: Edições Centro de Bioética. 
Faculdade de Medicina.
Beauchamp, T.; Childress, J.F. (1994) Principles of Bioethics. New York. Oxford University Press.
CNECV (2014) Bioética e Políticas Públicas. Lisboa: Conselho Nacional de Ética para as Ciências da
Vida.
Engelhardt, H. Tristram (1995) Los fundamentos de la bioética. Barcelona; Ediciones Paidós.
Neves M.C.(coord) (2006) Bioética ou Bioéticas na evolução das sociedades. Centro de Estudos de 
Bioética / Pólo Açores. Coimbra: Gráfica de Coimbra.
Neves, Maria do Céu Patrão; Osswald, Walter (2014) Bioética Simples. Lisboa: Editorial Verbo.
Casebook Series - HUMAN DIGNITY AND HUMAN RIGHTS (UNESCO), CASEBOOK ON BENEFIT A
ND HARM (UNESCO), Casebook on ethical issues in international health research (OMS)
Bioethics Resources on the Web - NIH
Council of Europe Bioethics
Conjunto de pareceres do CNECV e legislação

Mapa X - Andragogia | Andragogy

6.2.1.1. Unidade curricular:

Andragogia | Andragogy

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Marta Patricia Argüello Argüello - T:35h, P:10h

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:

NA

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 

estudantes):

Espera-se que esta Unidade Curricular contribua para que o/a estudante desenvolva:
- Aprender a relacionar contextos e mutações sociais com necessidades de formação ao
longo da vida.
- Avaliar as potencialidades dos contextos de trabalho como promotores de desenvolvimento 
pessoal e profissional.
- Elaborar projetos de intervenção através de situações de formação.
- Desenvolver competências nos domínios da seleção, pesquisa, organização e tratamento da 
informação.
- Desenvolver competências de comunicação com recurso a suportes diversificados 
utilizados nos processos de formação/intervenção.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

It is expected that in this Curricular Unit the student develops skills of how to:
-Learn to correlate contexts and social change with training needs through life.
-Assess the potential of work contexts as promoters of personal and professional development.
-Frame intervention projects through training situations.
-Improve skills in the areas of research, selection, organisation, and treatment of information.
-Expand communication skills by using diversified media resources in cases of intervention/ training. 

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

- Revisão das abordagens e modelos que contribuem para a compreensão dos processos de 
aprendizagem de adultos.
- Filosofias subjacentes à formação de adultos.
- Aprendizagem ao Longo da Vida.
- Educação e formação de adultos em Portugal
- O papel da formação como meio de promover a mudança.
- Noções básicas de planeamento e programação de atividades de formação.
- Modelos e métodos de formação, estratégias, práticas e animação da formação.
- Processos de comunicação: suportes e metodologias.
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6.2.1.5. Syllabus:

- Scrutiny of approaches and models that contribute to the understanding of adult learning processes.
- Philosophies underlying adults’ training
- Lifelong learning.
- Adult education and training in Portugal
-The role of training as a means to promote change.
- Basics of planning and scheduling of training activities.
- Models and training methods, strategies, practices and entertainment training.
- Communication processes: media and methodologies. 

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

A UC de Andragogia destina-se desenvolver competências pedagógicas e comunicativas em contextos de 
formação de adultos, recorrendo à revisão das diferentes abordagens e modelos sobre a formação e à 
forma como aprendem os adultos, bem como aos conceitos sobre a formação/aprendizagem ao longo da 
vida tendo como referência o contexto português. As necessidades de formação que surgem nos locais de 
ensino clinico permitiram aos estudantes promover sessões de educação para a saúde, na área 
Enfermagem, em contextos diversificados de acordo com o público alvo, procurando, a partir de métodos 
e técnicas pedagógicas, desenvolver uma estratégia comunicativa, quer de tipo oral, quer visual. Nos 
processos de intervenção os estudantes devem aplicar conhecimentos sobre as estratégias de 
ensino/aprendizagem com indivíduos, famílias e comunidades, esperando que demonstrem 
conhecimentos teóricos integrados com a prática, capacidade de auto-observação e adaptação aos 
diferentes contextos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

The Curricular unit of Andragogy is intended to develop pedagogical and communicative skills in contexts 
of adult education through the scrutiny of different approaches and models on the training and the way 
adults learn as well as on the concepts about the lifelong learning formation with reference to the 
Portuguese Context. The training needs which arise in clinical teaching sites allowed students to promote 
health education sessions, in the Nursing area, in diversified contexts according to the target audience, 
seeking to develop a communicative strategy of oral or visual type from pedagogical methods and 
techniques. In intervention processes, students must put into practice their knowledge of teaching/learning 
strategies with individuals, families and communities, with the aim of demonstrating the integration of 
theory and practice, their ability of self-observation and adaptation to different contexts.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Pesquisa bibliográfica. Análise de textos, filmes e documentos gráficos. 
Debates e/ou trabalhos em grupo.
Sessões expositivas e interativas.
Visitas a contextos específicos.
Análise de estratégias pedagógicas em diferentes contextos.
Orientação tutorial para apoio ao estudante e esclarecimento de dúvidas.

Metodologias de avaliação
A avaliação contínua concretiza-se na realização de um trabalho de grupo e de um trabalho individual.
O trabalho de grupo (80%). 
- concepção e planificação de uma ação de intervenção na área de promoção em saúde 50%
- apresentação do trabalho em sala de aula 10%
- qualidade dos materiais gráficos de suporte à intervenção 20%
Trabalho individual (20%)
- Reflexão pessoal sobre um dos contextos vivenciados: (máx. duas páginas). 

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Tutorial and interactive sessions.
Visits to specific contexts.
Analysis of pedagogical strategies in different contexts.
Tutorial supporting guidance in elucidating doubts. 
Assessment methodologies
Ongoing assessment is carried out through group work and individual work.
Group work (80%).
- conception and planning of an action in the area of health promotion (50%)
- presentation of the work in class (10%)
- quality of graphic materials to support the intervention (20%)

Individual work (20)
- personal reflection on one of the experienced contexts: (max. two pages). 
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6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

Nas aulas desta unidade curricular procuramos valorizar as experiências dos estudantes. O trabalho 
desenvolvido nos locais de estágio é refletido e valorizado para a construção de estratégias pedagógicas e 
comunicativas que possam ir ao encontro das necessidades sentidas nos locais onde os estudantes 
realizam as suas práticas.

Partindo das experiências individuais e coletivas partilhadas nos debates e nas visitas a contextos 
específicos, identificam-se situações vividas que podem ser trabalhadas na orientação tutorial, pelo seu 
potencial na área da educação para a saúde, em intervenções na sua área profissional. 

A análise de filmes e materiais gráficos permite aos estudantes uma reflexão sobre o desenvolvimento de 
estratégias de comunicação a desenvolver junto do público-alvo. As opções tomadas em relação ao tipo 
de material requerem conhecimentos mais aprofundados sobre estratégias comunicativas, em que 
intervêm diferentes elementos tais como tipos do suporte escolhidos, a linguagem a ser utilizada, o 
conteúdo da mensagem e outros elementos caracterizadores do suporte como a cor, a organização, o 
som, etc..

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

In class, we seek to enhance the students’ experiences. The work carried out in the training workplaces is 
valued and reflected in the construction of pedagogical and communicative strategies designed to meet 
the needs felt where the students conduct their practices. 

Starting from individual and collective experiences shared during the discussions and the visits to specific 
contexts, it is possible to identify certain experienced situations which can be worked out during the 
tutorial guidance due to its potential weight in the area of health education in their professional area.
The analysis of films and graphic materials allows students to ponder on the development of 
communication strategies to be developed with the target audience. The choices made in relation to the 
type of material require deeper knowledge about communication strategies, involving different elements 
such as types of support chosen, the language to be used, the message content and other elements that 
characterize the bracket as colour, organization, sound, etc.. 

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Barros, R. (2013) Educação de Adultos. Conceitos, processos e marcos históricos. Da globalização ao 
contexto português. Lisboa: Instituto Piaget
Canário, R. (1999). Educação de adultos: um campo e uma problemática. Lisboa: Ed. Educa. 
Canário, R. Cabrito, B. (2005). Educação e Formação de Adultos. Mutações e Convergências. Lisboa: Ed. 
Educa.
Ferrão, L. & Rodrigues, M. (2006). Formação pedagógica de formadores (8ªed.). Lisboa: Lidel. 
Filho,H.C.,Ferreira-Borges,C.,& Frasquilho, M.A. (2008). Organização de intervenções preventivas. Gestão 
de problemas de saúde escolar em meio escolar. Lisboa: Coisas de Ler. 
Osorio, A. (2005). Educação permanente e educação de adultos. Lisboa: Instituto Piaget. 
Pires, A.L. (2004). Educação e formação ao longo da vida: Análise crítica dos sistemas e dispositivos de 
reconhecimento e validação de aprendizagens e de competências. Lisboa: Fundação C. Gulbenkian. 

Mapa X - Saúde no Trabalho | Occupational health

6.2.1.1. Unidade curricular:

Saúde no Trabalho | Occupational health

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Ana Paula Gato Rodrigues Polido Rodrigues, T: 12h; TP: 5h

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:

NA

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 

estudantes):

A. Reconhece a multiplicidade de problemáticas relacionadas com a saúde nos locais de trabalho.
B. Descreve através do modelo epidemiológico os riscos e patologias associados ao trabalho.
C. Compreende a legislação e programas que promovem a saúde no trabalho.
D. Analisa e discute as intervenções em saúde no trabalho.
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6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

A. Recognizes the multiplicity of problems related to health in the workplace.
B. Describes through epidemiological model the risks and pathologies associated with the work.
C. Understands the legislation and programs which promote the health at work.
D. Analyses and discusses the interventions in occupational health.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1. O trabalho na história do homem
2. A saúde pública e as questões do trabalho
3. A motivação e satisfação no trabalho – implicações na saúde
4. Higiene e segurança no trabalho e os serviços de Saúde Ocupacional
5. O modelo epidemiológico em saúde no trabalho
6. Riscos profissionais, acidentes de trabalho e doenças profissionais
7. Legislação e programas nacionais e europeus para a segurança e saúde no trabalho
8. Promoção da saúde nos locais de trabalho – intervenções em equipa multidisciplinar

6.2.1.5. Syllabus:

1. The work in human history
2. Public health and work issues
3. The motivation and job satisfaction - health implications
4. Hygiene and safety at work and occupational health services
5. The epidemiological model in work health
6. Professional risks, work accidents and occupational diseases
7. Legislation, national and European programs for safety and health at work
8. Health promotion in the workplace - work on multidisciplinary team

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

Os conteúdos programáticos visam atingir os objetivos previstos para esta Unidade Curricular.
Nos primeiros pontos do programa, pontos 1,2 e 3, procura-se que o estudante reconheça a multiplicidade 
de problemáticas relacionadas com a saúde nos locais de trabalho. Nos conteúdos previstos em 4 e 8 
contextualizar o estudante na temática da intervenção em saúde do trabalho, dando a conhecer não só a 
organização dos serviços de saúde ocupacional como o trabalho em equipa na promoção da saúde dos 
trabalhadores. Os conteúdos previstos em 5 e 6 visam essencialmente a capacitação do estudante para a 
relevância da utilização do modelo epidemiológico em saúde do trabalho na prevenção e deteção de 
riscos, acidentes e patologias profissionais. Já o conteúdo previsto no ponto 7 dos conteúdos 
programáticos responde claramente ao objetivo C, visto que contempla a legislação e programas 
nacionais e internacionais de saúde ocupacional.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

The syllabus aim to achieve the goals planned for this Curricular Unit. The first points of the program, 
points 1,2 and 3, looking the student recognize the multitude of problems related to health in the 
workplace. The contents provided in 4 and 8 contextualize the student on the subject of intervention in 
health work, making known not only the organization of occupational health services such as teamwork in 
promoting the health of workers. Contents provided by points 5 and 6 essentially aimed at training the 
student to the importance of using epidemiological model of health work in the prevention and detection of 
risks, accidents and occupational diseases. Content already provided for in paragraph 7 of the syllabus, 
clearly responds to objective C, since contemplates legislation and national and international programs of 
occupational health.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Expositiva-participativa com recurso à participação da turma e ao trabalho individual do estudante. 
Trabalho em pequenos grupos. Visita de estudo a serviço de saúde ocupacional.
Avaliação Contínua:
Trabalho em grupo com discussão individual (100%)
Avaliação em Exame:
Trabalho Individual (100%)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Expository method using the class participation and individual work of the student. Work in small groups. 
Study visit to an occupational health service.
Continuous Assessment:
Work Group with individual discuss (100%)
Exam: Individual Work (100%)
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6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

As aulas teóricas estão essencialmente destinadas à aquisição dos conceitos teóricos, enquanto o 
trabalho em grupo permite a discussão e análise mais aprofundada de temáticas de saúde do trabalho. A 
visita de estudo a um serviço de saúde ocupacional permite o contacto direto com a situação dos 
trabalhadores no seu ambiente e com a realidade do trabalho dos profissionais de saúde neste contexto. 
Considera-se também que as metodologias propostas promovem e estimulam o debate e a partilha, assim 
como a aquisição de conhecimentos teóricos que permitem a compreensão das problemáticas sociais, 
politicas, legais e de saúde associadas ao trabalho. 

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The theoretical lessons are is fundamentally intended to achieve the necessary theoretical concepts, while 
group work facilitates discussion and more thorough analysis of occupational health themes. The study 
visit to an occupational health service enables direct contact with the situation of workers in their 
environment and the reality of the work of health professionals in this context.
It also considers that the proposed methodologies promote and stimulate debate and sharing, as well as 
the acquisition of theoretical knowledge that allow the understanding of social, political, legal and health 
problematics associated with the work.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Allender, J. A. (2001) Community health nursing: concepts and practice. - 5th ed. - Philadelphia: Lippincott, 
Miguel, S. A. (1998) Segurança e Higiene do Trabalho. Lisboa: Universidade Aberta
Rogers, B. (1997) Enfermagem do Trabalho – conceitos e práticas. Loures: Lusodidacta
Stanhope, M.; Lancaster, J. (2011) Enfermagem de saúde pública - Cuidados de Saúde na Comunidade 
Centrados na População. Lisboa: Lusodidacta, 
WHO (2001) The Role of the Occupational Health Nurse in Workplace Health Management. Copenhagen: 
WHO Regional Office for Europe.
Cabral, F. (2011) Segurança e Saúde do Trabalho - Manual de prevenção de riscos profissionais. Lisboa: 
Verlag Dashöfer Portugal.

Mapa X - Sociologia da Infância e do Adolescer | Sociology of Infance and Adolescence

6.2.1.1. Unidade curricular:

Sociologia da Infância e do Adolescer | Sociology of Infance and Adolescence

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Francisco Manuel de Matos Godinho Vaz; T:12h ; T/P:5h 

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:

NA

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 

estudantes):

- Discute sobre a situação actual da Saúde da Infância e do Adolescer;
- Conhece as condições da intervenção social junto das crianças, no plano nacional, nos domínios 
jurídicos, social e educacional;
- Conhece as diferentes intervenções dos profissionais, em particular o enfermeiro, que cuida de crianças;
- Compreende a importância de envolver os parceiros “cuidativos” da criança no âmbito da Saúde na 
Infância e no Adolescer.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

- Discusses the current status of Child Health and Adolescence;
- Knows the standing of child care at a national level in its legal, social and educational domains;
- Knows the professionals various forms of intervention, particularly the role of nurses who care for 
children
- Understands the importance of partnership with careguivers in Childhood and Adolescence Health

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

A INFÂNCIA COMO CONSTRUÇÃO SOCIAL
1-Uma perspectiva histórica sobre a infância, família e demografia; 
2 - A infância, o desenvolvimento e o processo de socialização. 
QUOTIDIANOS DA INFÂNCIA – CONTRIBUTOS PARA UM CRESCER SAUDÁVEL
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1-O dia-a-dia das crianças;
2 - A criança como ator social.
OS MEDIA - REFLEXÃO EM TORNO DOS COMPORTAMENTOS E DA SAÚDE 
1- Práticas sociais e estilos de vida;
2 - A televisão, a internet e o dia-a-dia;
3 - Educação para uso crítico dos média.
A INFÂNCIA E OS DETERMINANTES DE SAÚDE 
1-Identificação de necessidades e de prioridades;
2- Planeamento e gestão de práticas de educação/promoção da saúde; 
3- Trabalhar com as comunidades famílias para a promoção e educação da saúde;
ADOLESCER E SAÚDE
1- O ser adolescente nos dias atuais; 
2 - Adolescência e vulnerabilidades.

6.2.1.5. Syllabus:

CHILDHOOD AS SOCIAL CONSTRUCTION
1-A historical perspective on childhood, family and demographics; 
2 - Childhood development and the socialization process;.
DAILY CHILDHOOD - CONTRIBUTIONS TO A HEALTHY GROWTH
1- The day-to-day of children: 
2 - The child as a social actor:.
MEDIA – REFLECTING ON BEHAVIOR AND HEALTH
1- Social practices and lifestyles, 
2 - TV, the internet and the day-to-day; 
3 - Education towards a critical use of the media.
CHILDHOOD AND THE DETERMINANTS OF HEALTH
1- Establishing needs and priorities for health promotion; 
2 - Planning and managing education practices / health promotion
3 - Working with communities and families to promote health education.
ADOLESCENCE AND HEALTH
1 - Being a teenager nowadays; 
2 - Adolescence and vulnerabilities: 

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

Os conteúdos programáticos apresentam e aprofundam a teoria e o conhecimento científico mais 
depurado sobre as crianças e a intervenção de enfermagem. Permitem um trabalho "reflexivo ", garantindo 
ao estudante condições para a expressão das competências em ensino clínico que contribuam para uma 
infância feliz e saudável numa ordem social livre, justa e inclusa.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

The contents present and explore the theory and the most consensual scientific knowledge on children 
and the nursing intervention. They allow a "reflective" practice, ensuring conditions for students to 
express the clinical teaching skills that contribute to a healthy and happy childhood in a free, fair and 
inclusive social order. 

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Método expositivo e participativo nas aulas teóricas e dinâmica de grupo assistida.
Avaliação continua: 
Recurso ao trabalho de grupo centrado numa das temáticas abordadas em sala de aula (máximo de 3/4 
estudantes), a entregar via plataforma informática – Moodle
Avaliação em exame final:
Recurso ao trabalho individual centrado numa das temáticas abordadas em sala de aula (trabalho escrito 
50% e discussão oral do trabalho escrito 50%) 

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Explaining and collaborating method in lectures and assisted group dynamics.
Continuous evaluation 
Working in groups focusing in one of the subjects discussed in class (maximum of 3/4 students), delivered 
via Moodle computer platform
Final exam evaluation:
Individual work focused in one of the subjects discussed in class (50% for the written work and 50% for 
presentation and discussion)

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.
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Unidade curricular é semestral e o desenvolvimento dos conteúdos programáticos promovem a 
aprendizagem teórica do conhecimento mais profundo e depurado sobre a condição da infância.
Recorre-se ao método expositivo e participativo nas aulas teóricas. 
Recorre-se nas aulas teórico práticas a dinâmicas de grupo assistida, centrando-se o debate na reflexão e 
partilha dos múltiplos factores da vida das crianças, procurando respostas que contribuam para uma 
infância feliz e saudável. 
A unidade curricular mobiliza o trabalho de grupo dos estudantes.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The syllabus promotes theoretical learning of the most thorough and consensual knowledge about 
childhool.
Use of explaining and collaborating method in lectures 
Use of assisted group dynamics to debate and reflect the multiple factors in childrens life while searching 
for answers that contribute to a healthy and happy childhood.
The course promotes /values group work.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

1- Almeida, Ana Nunes (2009). Para Uma Sociologia da Infância, Lisboa: Instituto de Ciências Sociais. ISBN 
9789726712343
2- Brazelton, T.B.; Greenspan, S.I. (2002) A criança e o seu mundo. Requisitos essenciais para o 
crescimento e aprendizagem, Lisboa, Ed. Presença 
3- Ferreira, Manuela (2006). Descobrir as crianças a partir do que elas nos contam ou a importância da 
etnografia com crianças. Colóquio Internacional Metodologias de Investigação em Sociologia da Infância. 
IEC, Universidade do Minho, Braga.
4-Ferreira, Manuela (2004). O contributo do olhar sociológico para repensar a importância das crianças na 
sociedade. "Comemorações do Dia da Criança no Brasil", Reitoria da Universidade do Porto, 12 de 
Outubro.
5 - Giddens, Anthony (2000). Sociologia, 2ª ed, Lisboa. Fundação Calouste Gulbenkian..ISBN: 972-31-
0887-9 
6- Hanson, Shirley, (2005). Enfermagem de cuidados de saúde à família – teoria, prática e investigação, 2ª 
ed., Lusociência: Loures. ISBN: 972-8383-83-5.

Mapa X - Supervisão da Aprendizagem dos Cuidados II - Learning Care Supervision II

6.2.1.1. Unidade curricular:

Supervisão da Aprendizagem dos Cuidados II - Learning Care Supervision II

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Fernanda Paula Santos Leal - T: 4h; S: 4h ; OT: 10h

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:

Ana Lúcia Caeiro Ramos - T: 2h; S: 2h, OT: 10h
Fernanda maria Gomes da Costa Teixeira Marques - T: 2h; S: 2h, OT: 10h
Lino Alexandre Andrade Martins dos Ramos - T: 2h; S: 2h, OT: 10h

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 

estudantes):

Nesta UC pretende-se que o estudante:
Reconhece a importância do processo de enfermagem como processo de decisão; 
Conhece os fundamentos que integram a decisão; 
Compreende a importância da reflexão na prática: ciclo reflexivo de Gibbs; 
Desenvolve as competências do enfermeiro no processo de tomada de decisão, relativas a: aceitar a 
responsabilidade e responder pelas suas ações e pelos juízos que elabora; reconhecer os limites do seu 
papel e da sua competência; utilizar mecanismos formais e informais de consulta; conhecer o Código 
Deontológico; reconhecer as suas crenças e valores e a forma como estas podem influenciar a prestação 
de cuidados. 
Discute a tomada de decisão, no contexto de casos simulados, no âmbito:da prestação de cuidados de 
enfermagem de saúde mental, com cliente; da prestação de cuidados de enfermagem da saúde da criança 
e adolescente e da mulher, com cliente; da prestação de cuidados de enfermagem a grupo ou comunidade.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

Student learning outcomes:
Recognises the importance of the nursing process and decision-making;
Recognises the importance of ethical decision-making principles;
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Understands the importance of reflection in practice: reflective Gibbs cycle;
Identify nurses skills in the decision-making process, about: accept responsibility and account for their 
actions and judgments, recognizes the limits of their role and competence; uses formal and informal 
consultation mechanisms; knows the Ethics´Code; involves itself so effective in making ethical decision; 
recognize their beliefs and values and how these may influence the delivery of care .
discusses decision making in the context of simulated cases, within: nursing mental health care, with 
client; nursing child health care and adolescents, and nursing women's health and reproductive care, with 
client; nursing care to group or community.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

A supervisão da aprendizagem dos cuidados de Enfermagem em contextos de prestação de cuidados de 
enfermagem específicos: Saúde Materna; Saúde das Crianças e adolescentes, Saúde Mental e saúde dos 
grupos e comunidade.
As especificidades do Processo de Enfermagem nos contextos específicos de Saúde Materna, Saúde das 
Crianças e Saúde Mental.
A tomada de decisão clínica e a tomada de decisão ética nos contextos específicos de Saúde Materna, 
Saúde das Crianças e Saúde Mental.
Fundamentos para a tomada de decisão de cuidado nos contextos específicos de Saúde Materna, Saúde 
das Crianças e Saúde Mental.
A tomada de decisão de cuidado e os diferentes tipos de intervenções de Enfermagem nos contextos 
específicos de Saúde Materna, Saúde das Crianças e adolescentes, Saúde Mental e saúde dos grupos e 
comunidades.

6.2.1.5. Syllabus:

The learning care supervision in the context of providing specific nursing care: Maternal, Child and 
adolescents Health, Mental Health and groups community health.
The specifics of the Nursing Process in the specific contexts of Maternal, Child Health and Mental Health.
The clinical decision-making and ethical decision making in the specific contexts of Maternal, Child Health 
and Mental Health.
Decision making of care in the specific contexts of Maternal, Child Health and Mental Health.
The decision of care and the different types of nursing interventions in specific contexts of Maternal, Child 
and adolescents Health, Mental Health and groups and community health.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

Os conteúdos programáticos visam preparar os estudantes para a aquisição de raciocínio crítico relativo 
ao processo de tomada de decisão para os cuidados de enfermagem, no campo de ação do conteúdo 
funcional do enfermeiro de cuidados gerais, no âmbito da saúde mental, saúde da criança/adolescente e 
saúde da mulher/reprodutiva e saúde dos grupos e comunidades.

A aprendizagem do Cuidado de Enfermagem, está orientada pelo processo sistemático de pensamento em 
enfermagem , implicando a tomada de decisão clinica e ética na personalização dos cuidados, sensíveis à 
prática de enfermagem nos domínios de enfermagem referidos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

The syllabus contents aims students to acquire critical thinking concerning at decision-making process for 
nursing care in the field of action of the functional content of the general nursing practice, in the context of 
mental health, health of the child / adolescent and women's health / reproductive and health of groups and 
communities.
Learning of Nursing Care is oriented by systematic thought process in nursing, implying the clinical 
decision making and ethics in the personalization of care, sensitive to nursing practice in nursing areas 
mentioned.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Metodologias Expositiva-participativa nas aulas teóricas e de seminário;
Orientação Tutorial;
Trabalho de grupo (1º semestre: 50%)
Trabalho Individual do Estudante (2º semestre: 50%);
Exame (100% da classificação da UC em época de exames)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Expository-participatory approach at lectures and seminars;
Tutorial Orientation;
Group student work (1st. semester: 50% evaluation of the curricular unit):
Individual student work (2nd semester: 50% evaluation of the curricular unit);
Final Exam (100% evaluation of the curricular unit, at exam)
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6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

Unidade curricular anual. Propõe um conjunto de objectivos de aprendizagem propostos, aos estudantes 
de: reconhecerem a importância do processo de tomada de decisão em enfermagem nos contextos de 
prestação de cuidados de enfermagem em saúde mental, de prestação de cuidados de enfermagem da 
mulher e saúde reprodutiva, de prestação de cuidados de enfermagem na saúde da criança e adolescente 
e a prestação de cuidados de enfermagem a grupos ou comunidades.
Os principais resultados esperados previstos para os estudantes visam conhecerem os fundamentos que 
integram o processo de tomada de decisão; Compreenderem a importância da reflexão sob a prática 
através do ciclo reflexivo de Gibbs e identificarem as competências do enfermeiro no processo de tomada 
de decisão.
Adotam-se metodologias expositivas que promovem a aquisição de conhecimentos e aquisição de 
raciocínio critico no processo de tomada de decisão em enfermagem. As metodologias ativas, de 
discussão de casos, permitem a aquisição das competências referidas;
Nesta unidade curricular, tanto o método expositivo como o participativo visam estimular o pensamento 
crítico e reflexivo dos estudantes. 
Estimulam-se a realização de dinâmicas de grupo e resolução de exercícios através da análise de 
problemas propostos em casos, através das aulas de orientação tutorial dos estudantes.
A metodologia de avaliação visa a realização de um trabalho escrito e criação de árvores de decisão em 
enfermagem.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

Annual course. It proposes a set of proposed learning goals for students to: recognize the importance of 
the decision-making process in nursing in the context: a) of providing nursing care in mental health, b) to 
provide nursing care of women and reproductive health, c) provide nursing care on the health of children 
and adolescents and d) providef nursing care to groups or communities.
The main expected outcomes planned for the students aim to know the fundamentals that make up the 
decision-making process; Understand the importance of reflection on the practice through reflective cycle 
Gibbs and identify skills of nurses in the decision-making process.
Adopted expository methodologies that promote the acquisition of knowledge and acquisition of critical 
reasoning in the decision-making process in nursing. Active methodologies, case discussion, allow the 
acquisition of those skills;
In this course, both methods as the participatory aim to stimulate critical and reflexive thinking of students.
To stimulate the realization of group dynamics and solving problems through the analysis proposals in 
cases through the tutorial classes of students.
The evaluation methodology aimed a written work and creating decision trees in nursing.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

COTTRELL, Stella – Critical thinking skills: Developing effective analysis and argument. New York: 
Palmgrave Macmillan, 2005. [COTA BIBLIOTECA ESS 371 COT-CRI]
DEODATO FERNANDES, Sérgio – Decisão ética em enfermagem: do problema aos fundamentos para o 
agir. Lisboa, 2010. Disponível em http://repositorio.ucp.pt/handle/10400.14/4984 .
GAMBRILL, Eileen – Critical thinking in clinical practice: improving the quality of judgements and 
decisions. New Jersey: Wiley, 2005. [COTA BIBLIOTECA ESS 658.56 GAM-CRI]
NUNES, Lucília – Autonomia e responsabilidade na tomada de decisão clínica em enfermagem. [Consult. 
em 20 set. 2012] Disponível em http://www.ordemenfermeiros.pt/eventos/Documents/II%20Congresso%
202006/IICong_ComLN.pdf.
ROSE, Miranda; BEST, Dawn – Transforming practice through clinical education, professional supervision 
and mentoring. London: Elsevier Churchill Livingstone, 2009. [COTA BIBLIOTECA ESS 614.253 TRA]

Mapa X - Investigação III — Enfermagem Baseada na Evidência | Research III –Evidence Based Nursing

6.2.1.1. Unidade curricular:

Investigação III — Enfermagem Baseada na Evidência | Research III –Evidence Based Nursing

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Cândida Rosa de Almeida Clemente Ferrito - T:25h, PL:10h

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:

NA

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 

estudantes):

Page 151 of 275ACEF/1516/25242 — Guião para a auto-avaliação

28/12/2015http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=7eb76255-1ced-8395-9c86-...



Pretende-se desenvolver nos estudantes, enquanto futuros profissionais, conhecimentos competências 
para a pesquisa, seleção e análise da evidência científica, que lhes permita incrementar e disseminar uma 
prática baseada nos melhores resultados da investigação científica.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

Intended to develop in students as future professionals, knowledge and skills for search, selection and 
analysis of scientific evidence to enable them to increase and disseminate a practice based on the best 
scientific research results.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

Introdução à Prática Baseada na Evidência
Conceito de Prática Baseada na Evidência. 
Importância da PBE na prática clínica da enfermagem. 
Metodologia da PBE. Formulação de Questões Clínicas
Tipos de estudos: Estudos primários – RCT, caso-controlo, coorte, serie de casos, estudos qualitativos. 
Estudos Secundários – Revisões sistemáticas 
Hierarquia da Evidência.
Avaliação crítica da evidência - Instrumentos para análise da qualidade dos estudos.
Pesquisa da Evidência
Acesso às bases de dados. 
Normas de Orientação Clínica 
Implementação de uma Prática Baseada na Evidência

6.2.1.5. Syllabus:

Evidence Based Practice Introduction
Evidence-based Practice concept. EBP importance in nursing practice.
Methodology of EBP. Clinical Issues Formulation
Types of studies: primary studies - RCT, case-control, cohort, case series, qualitative studies. Secondary 
Studies - Systematic reviews
Hierarchy of the Evidence 
Critical evaluation of evidence - Tools for analysis of the quality of the studies.
Evidence Search
Access to databases.
Clinical Guidelines
Implementation of an Evidence Based Practice

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

Os conteúdos programáticos estão de acordo com os objetivos da UC, uma vez que dão aportes que 
permitem aos estudantes compreenderem o que é a prática baseada na evidência, a sua importância e 
como a aplicar na prática. Através dos conteúdos lecionados, desenvolvem competências de pesquisa 
seleção e análise da melhor evidência científica.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

The contents are consistent with the Unit objectives, they give contributions to enable students to 
understand what is the evidence-based practice, its importance and how to apply it in practice. Through 
the teaching program students develop research and selection skills and analysis of the best scientific 
evidence.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Aulas expositivas e práticas. Exercícios práticos de pesquisas, seleção, e análise crítica de artigos 
científicos com aplicação de grelhas de avaliação. 
Orientação em grupos para realização de trabalho da UC (e-book da UC que será o trabalho de avaliação 
da UC)
Constitui elemento de avaliação a elaboração dos conteúdos que integraram o e-book da UC.
O trabalho será realizado em grupo de 4-5 estudantes. Cada grupo trabalha um tema dado pelo docente. 
A avaliação constará do trabalho escrito (60%) e da apresentação oral em sala de aula (40%).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Theoretical and practical classes. Research practical training, in the selection, and critical analysis of 
scientific articles with application of evaluation grids. 
Guidance in groups to carry out work of UC (e-Book will be the evaluation work of the UC)
The development of content that will integrated the e-book of UC is the evaluation element
Work will be performed with groups of 4 - 5 students . Each group works a topic given by the teacher. The 
evaluation will consist of written work (60%) and oral presentation in class (40%).

Page 152 of 275ACEF/1516/25242 — Guião para a auto-avaliação

28/12/2015http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=7eb76255-1ced-8395-9c86-...



6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

A UC tem por objetivo principal que os estudantes saibam o que é a prática baseada na evidência e 
adquiram competências para a aplicarem na prática clinica. Deste modo nas aulas teóricas são lecionados 
os conteúdos teóricos que depois nas aulas práticas são mobilizados na resolução de exercícios práticos. 
A divisão da turma em dois grupos permite uma orientação mais direta o que é facilitador da aprendizagem 
dos estudantes. 
A metodologia de avaliação permite por si só que o estudante aplique na prática todos os conteúdos 
lecionados. A partir de um problema (que na maioria das vezes surge nos contextos práticos) o estudante 
elabora a questão de pesquisa, faz a pesquisa, seleção e análise crítica dos resultados encontrados. 

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The Unit main objective is that students know what is the evidence-based practice and acquire skills for 
applying in clinical practice. Theoretical contents are mobilized to solve practical exercises.
The division of the class into two groups allows a more direct guidance which is facilitator of student 
learning.
The evaluation methodology allows itself the student apply in practice all taught content. From a problem 
(which most often arises in practical contexts) the student elaborates the question to research, doing 
research, selection, and critical analysis of results.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

ROQUE, Andreia; BUGALHO, António; CARNEIRO, António Vaz. Manual de Elaboração. Disseminação e 
Implementação de Normas de Orientação Clínica. 2007., Lisboa: Centro de Estudos de Medicina Baseada 
na Evidência.
NEWHOUSE, Robin; DEARHOLT, S; POE, Stephanie; et al. Johns Hopkins Nursing Evidence- Based 
Practice, Model Guidelines. Sigma Theta Tau International. 2007
SACKETT, David; STAUSS, Sharon; RICHARDSON Scott, et al. Evidence -Based Medicine How to Practice 
and Teach EBM. 2000, London: Churchill Livingstone. 261.
SMYTH, Rosalind; CRAIG, Jean. Prática Baseada na Evidência Manual para Enfermeiros, Ed. Lusociência. 
2004, Loures. 299

Mapa X - Ensino Clínico Enfermagem V: Processos de Saúde-Doença Mental | Clinical Learning in Nursing V

6.2.1.1. Unidade curricular:

Ensino Clínico Enfermagem V: Processos de Saúde-Doença Mental | Clinical Learning in Nursing V

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Joaquim Manuel de Oliveira Lopes – 84h

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:

Fernanda Paula Santos Leal – 22h
Lino Alexandre Andrade Martins dos Ramos – 34h

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 

estudantes):

Conhece o funcionamento interno e articulação de serviços assistenciais de saúde para pessoas com 
perturbação / doença mental;
Compreende as dinâmicas multidisciplinares e as opções terapêuticas dos serviços assistenciais de 
saúde para pessoas com perturbação / doença mental;
Compreende a participação dos enfermeiros nas equipas multidisciplinares de serviços assistenciais de 
saúde para pessoas com perturbação / doença mental;
Interage em contexto assistencial multidisciplinar com pessoas afectas de perturbação / doença mental;
Identifica as problemáticas e as necessidades assistenciais em geral e de enfermagem em particular, de 
pessoas afectas de perturbação / doença mental;
Estabelece relações de ajuda com pessoas afectas de perturbação / doença mental e seus familiares;
Discute as realizações diagnosticas e terapêuticas oferecidas pelos serviços assistenciais de saúde para 
pessoas com perturbação / doença mental;
Reflete sobre as experiências vividas em contexto assistencial.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

Knows the internal functioning and coordination of health-care services for people with mental disorder / 
illness;
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Understands the multidisciplinary dynamics and therapeutic options of health-care services for people 
with mental disorder / illness;
Understands nurses participation in multidisciplinary teams of health-care services for people with mental 
disorder / illness;
Interacts in a multidisciplinary assistance context with people affected with mental disorder / illness;
Identifies the problems, general care needs and nursing care needs of persons with mental disorder / 
illness;
Establishes helping relationships with people affected with mental disorder / illness and their families;
Discusses the diagnostic and therapeutic choices offered by health-care services for people with mental 
disorder / illness;
Reflects on own experiences lived in healthcare settings.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

A UC mobiliza os conteúdos programáticos da UC que a precede no semestre anterior: Enfermagem V - 
Processos de Saúde - Doença Mental:
1 - Saúde mental e psiquiatria preventiva 
2 - Modelos explicativos do desenvolvimento em saúde mental
3 - Determinantes da saúde mental dos indivíduos e populações
4 - Enfermagem de saúde mental e psiquiátrica
5 - Terapêuticas, terapias e actividades terapêuticas
6 – Processo de cuidados de enfermagem a pessoas com perturbação / doença mental

6.2.1.5. Syllabus:

The CU mobilizes the syllabus of the CU that precedes in the previous semester: Nursing V - Mental Health-
Illness Processes:
1 - Mental health and preventive psychiatry
2 - Explanatory models of development in mental health
3 - Determinants of mental health of individuals and populations
4 - Nursing mental health and psychiatric
5 – therapies and therapeutic activities
6 - Process of nursing care for people with disturbance / mental illness

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

Sendo uma UC de ensino clínico focada no desenvolvimento da aprendizagem dos cuidados de 
enfermagem com pessoas com fenómenos de saúde-doença mental, a UC mobiliza os conteúdos 
programáticos da UC que a precede no semestre anterior: Enfermagem V - Processos de Saúde - Doença 
Mental. Os objetivos desta UC são atingidos não apenas pela mobilização em cada contexto de cuidados 
dos saberes teóricos adquiridos anteriormente mas também a partir das particularidades tanto de cada 
contexto quanto das problemáticas de saúde das pessoas com perturbação / doença mental que nele são 
assistidas. É feito um especial relevo para a aprendizagem práxica da prestação de cuidados de 
enfermagem de saúde mental e psiquiátrica.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

Being a clinical learning CU, focused on the development of learning of nursing care to people with mental 
health-diseases phenomena, the CU mobilizes the syllabus of the CU that precedes it in the previous 
semester: Nursing V - Mental Health-Illness Processes. The objectives of this CU are achieved not only by 
mobilizing in each context of mental health care of the theoretical knowledge acquired in the first semester 
but also from the characteristics of both context and health problems of people with mental disorder / 
illness that are assisted in it. It’s made a special emphasis on praxis learning of mental health and 
psychiatric nursing care.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Acompanhamento e supervisão de estudantes em ensino clínico.
A UC só pode ser realizada em Avaliação contínua.

Considera:
Aprendizagem Clínica (individual) - tem instrumento próprio de avaliação do desenvolvimento de 
competências: 
Conta 50% para a classificação final do EC [compostos a partir de 15% da Avaliação Sumativa do 
estudante (Autoavaliação) + 85% da Avaliação Sumativa realizada pela equipa docente – professor e 
enfermeiro orientador - (Heteroavaliação] 

Sessão de Educação para a Saúde (em grupo)
Conta 10% para a classificação final do EC (compostos a partir de 5% avaliação da fundamentação teórica 
+ 5% avaliação da apresentação oral)
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Artigo referente à Sessão de Educação para a Saúde (em grupo)
Conta 10% para a classificação final do EC

Portefólio de Aprendizagens (individual) 
Conta 30% para a classificação final do EC (considera o conjunto das aprendizagens nos EC’s do semestre 
e articula-se com os EC’s de Enfermagem VI e VII).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Monitoring and supervising students in clinical teaching.
CU may only be performed on continuous assessment.

Considers:
Clinical Learning (individual) - has own skills development evaluation instrument:
accounts 50% for the final classification of the CU [compounds from 15% Summative Student Assessment 
(Self-assessment) + 85% Summative Evaluation conducted by the teaching staff - teacher and mentor 
nurse - (heteroevaluation)]

Session Health Education (group)
accounts 10% for the final classification of the CU (composed from 5% assessment of theoretical basis + 
5% assessment of oral presentation)

Article on Education Session on Health (group)
accounts 10% for the final classification of the CU

Portfolio of Learning Achievements (individual)
accounts 30% for the final classification of the CU (considers all the learning achievements of the semester 
and is linked to the Nursing VI and Nursing VII clinical learnings).

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

Os estudantes, do 3º ano, realizam ensino clínico em contextos de cuidados de saúde na área da 
enfermagem de saúde mental e psiquiátrica. São orientados por enfermeiros desses contextos clínicos e 
supervisionados pelo professor. 
Em cada contexto de cuidados o estudante realiza individualmente ou em grupo (de acordo com as 
orientações e características de cada contexto) as seguintes tarefas de aprendizagem:
Planeamento e prestação de cuidados incluindo o Processo de Enfermagem: Planos de Cuidados e Fichas 
Terapêuticas
Discussão dos casos acompanhados
Realização de pelo menos uma Sessão de Educação para Saúde
Participação nas reuniões e sessões de formação da equipa do contexto

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

3rd year students perform clinical training in mental health and psychiatric nursing settings. Students are 
guided for nurses from those clinical settings and are supervised by the teacher.
In each context of care the student carries out individually or in group (in accordance with the guidelines 
and characteristics of each context) the following learning tasks:
Planning and care performing including the Nursing Process: Care Plans and Therapeutic Sheets
Discussion of accompanied cases 
Performing of at least one Education for Health session 
Participation in meetings and training sessions of the context team

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Ajuriaguerra J, Marcelli D. (1998). Manual de Psicopatologia da Infancia.5ª ed. Porto Alegre: Artes Médicas.
Kaplan H, Sadock B. (2002). Compêndio de Psiquiatria. 7ª ed. Porto Alegre: Artes Médicas.
Neeb K. (2000). Enfermagem de Saúde Mental. Lisboa: Lusociência.
Ordem dos Enfermeiros (2014). CIPE® Versão 2011 – Classificação Internacional Para A Prática De 
Enfermagem.Stuart G, Laraia M. (2001). Enfermagem Psiquiátrica. Princípios e Prática. 4ª ed. Porto Alegre: 
Artmed.
Townsend M. (2009). Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiátrica. 6ª ed. Lisboa: Lusociência.
Varcarolis E et al. (2002). Foundations of Psyquiatric Mental Health Nursing: A Clinical Approach. 4ª ed. 
Paris: Lavoisier Librairie

Mapa X - Ensino Clínico Enfermagem VI — Mulher e Saúde Reprodutiva | Clinical Learning in Nursing VI

6.2.1.1. Unidade curricular:
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Ensino Clínico Enfermagem VI — Mulher e Saúde Reprodutiva | Clinical Learning in Nursing VI

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Fernanda Maria Gomes da Costa Teixeira Marques – 122,5h

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:

Fernanda Paula Santos Leal – 12h 
Francisco Manuel de Matos Godinho Vaz – 9h

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 

estudantes):

A Unidade Curricular visa habilitar os estudantes para a prestação de cuidados de enfermagem à mulher 
no âmbito da saúde reprodutiva, no seu contexto familiar e social, no âmbito do conteúdo funcional do 
enfermeiro de cuidados gerais. 
Resultados de aprendizagem:
• Aplica os princípios da saúde sexual e reprodutiva;
• Identifica práticas de risco e adota medidas apropriadas;
• Utiliza os conhecimentos e técnicas de forma adequada, fundamenta a decisão e a ação, incorpora 
resultados de investigação;
• Aplica o pensamento crítico e as técnicas de resolução de problemas;
• Encara a mulher (grávida/puérpera), família e comunidade numa perspetiva holística;
• Desenvolve relações terapêuticas visando a sua capacitação e autonomia; 
• Promove um ambiente de cuidados seguro; 
• Estabelece e mantem relações de trabalho construtivas com equipa multidisciplinar, identificando e 
valorizando os seus papéis; 
• Analisa e avalia as suas práticas.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

This Course it belongs to the 1st half of the 3rd year of the Bachelor of Nursing and aims to enable 
students to provide nursing care for women in the area of sexual and reproductive health, in their family 
and social context, in the functional content of the general nurse.
Learning Outcomes:
• Apply the principles of sexual and reproductive health;
• Identify risk practices and adopt appropriate measures;
• Use the knowledge and techniques appropriately, based the decision and action, incorporates research 
results;
• Apply critical thinking and problem-solving techniques;
• Sees the women (pregnant / postpartum) and family and the community in a holistic perspective;
• Develops therapeutic relationships promoting their empowerment and autonomy;
• Promotes a safe care environment;
• Establish and maintain constructive working relationships with multidisciplinary team, identifying and 
valuing their roles;
• Analyzes and evaluates their practices.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

História/perspectivas da Saúde Materna e Obstétrica
Indicadores 
Assistência em Saúde Materna, Obstétrica e Ginecológica
Maternidade (ambiente domiciliário/hospitalar)
Mutilação Genital Feminina
Climatério
Violência 
CIPE
Aconselhamento genético
Fecundação
Diagnóstico de gravidez
Cálculo da idade gestacional
Data provável de parto
Desenvolvimento embrionário/fetal
Fisiologia do ciclo maternal
Desconfortos, Complicações na gravidez
Vigilância de saúde da grávida/família durante o ciclo maternal
Abordagem multicultural 
Sexualidade
Parto Humanizado
Nutrição materno-fetal
Mecanismos do trabalho de parto
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Factores que intervêm durante o trabalho de parto
Parturiente e família durante o trabalho de parto
Analgesia e anestesia em obstetrícia
Complicações do trabalho de parto
Parto de pré-termo
Fisiologia do puerpério
Aleitamento materno
Adaptação à maternidade
A família no período puerperal/visitação domiciliária
Cuidados ao recém-nascido 
Vinculação da tríade
Recém-nascido de risco

6.2.1.5. Syllabus:

History / prospects of Maternal Health and Obstetric
Indicators
Assistance in Maternal Health, Obstetric and Gynecological
Maternity (home / hospital)
Female genital mutilation
Climacteric
Violence
CIPE
Genetic counseling
Fertilization
Pregnancy Diagnosis
Calculation of gestational age
Probable date of birth
Embryonic / fetal development
Physiology of the maternal cycle
Discomfort pregnancy
Pregnancy complications
Pregnancy in the family
Health monitoring of pregnant / families in the maternal cycle
Multicultural approach
Sexuality
Humanized Birth
Maternal-fetal nutrition
Mechanisms of labor
Factors involved during labor
Women in labor and family during labor
Analgesia and anesthesia in obstetrics
Complications of labor
Preterm birth
Puerperal physiology
Breastfeeding
Adaptation to motherhood
The family in the postpartum period / domiciliary visits
Newborn care
Triad link
Newborn risk

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

Desenvolvimento do conhecimento/competências no âmbito da prestação de cuidados de enfermagem a 
mulheres/família/comunidade mobilizando os conteúdos programáticos lecionados na UC Enfermagem VI, 
num panorama de ensino científico-pedagógico com acento nos propósitos das teorias de:1.Ramona 
Mercer Teoria da consecução do papel maternal; 2.Reva Rubin-Teoria da Identidade Maternal; 3 Dorothea 
Orem que valoriza os processos de desenvolvimento humano/durante o ciclo vital; 4.Madeleine Leininger-
Modelo do Cuidado Transcultural, pelo que entende-se fundamental: contextualizar os cuidados de 
enfermagem ao/s focos atendendo às políticas de saúde na área da saúde sexual e reprodutiva; aplicar o 
processo de tomada de decisão em enfermagem na resolução de casos reais; prestar cuidados de 
enfermagem à mulher, recém-nascido, família e comunidade, no âmbito do conteúdo funcional do 
enfermeiro de cuidados gerais; Discutir analiticamente, com base na evidência científica, a intervenção do 
enfermeiro.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

The aim is that students develop knowledge/skills in the provision of nursing care to women, 
family/community mobilizing the syllabus of the UC Nursing VI Women and Reproductive Health.
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A scientific-pedagogical teaching panorama aims to accent the purposes of theories:1.Ramona Mercer-
Theory of achieving the maternal role; 2.Reva Rubin (Theory of Maternal Identity); 3.Dorothea Orem Theory 
that values human development processes, taking into account the conditions and events that occur 
during the life cycle; 4.Madeleine Leininger-Model Transcultural Care, by what means fundamental:
-Contextualize nursing care to women, newborns, families and communities meet the health policies in the 
area of sexual and reproductive health;
-Apply the decision-making process in nursing insolving real cases
-Provide nursing care to women/newborns/family and community, within functional content of general 
nurse;
-Discuss analytically, based on scientific evidence, the intervention of nurses on-the-care.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Ensino Clínico realizado em contexto real, orientado pelos enfermeiros dos serviços, com 
acompanhamento parcial do docente. Prediz a ligação preferencial de um docente a cada contexto de 
Ensino Clínico e de cada enfermeiro orientador a um estudante. Este realiza: processo de Enfermagem, 
numa visão holística, de uma mulher a quem tenha prestado cuidados; Portefólio de Desenvolvimento das 
Aprendizagens, no qual dará visibilidade, a partir das suas experiências clinicas e dos resultados de 
aprendizagem definidos, tanto aos processos quanto aos seus resultados de aprendizagem; uma sessão 
de educação para a saúde dirigida a um grupo alvo e sobre a temática já trabalhada sobre a forma de 
dossier temático na UC Enfermagem VI (1º sem.); artigo obre a sessão.
AVALIAÇÃO
Aprendizagem Clínica 50% de ponderação (85% heteroavaliação;15% autoavaliação)
Sessão de Educação para a Saúde 10% (fundamentação teórica 5%; apresentação oral 5%)
Artigo 10% 
Portefólio 30% 

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Clinical Teaching performed in real context, guided by nurses of services, with partial monitoring of 
teaching. Predicts the preferential binding of a teacher to each context of Clinical Education and each 
nurse mentor to a student. This holds: Nursing process, a holistic view, a woman who has provided care; 
Portfolio Development of Learning, which will give visibility from their clinical experiences and defined 
learning outcomes, both the processes and their learning outcomes; an educational session for health 
directed to a target group and the theme has worked on the form of thematic dossier at UC Nursing VI (1st 
sem.); article about the session.
EVALUATION
Clinical Learning 50% weighting (85% hetero, 15% self-assessment)
Education Session on Health 10% (theoretical basis 5%; oral presentation 5%)
Article/Paper 10%
Portfolio 30%

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

Os estudantes, do 3º ano, realizam ensino clínico em contextos de cuidados de saúde na área da 
enfermagem de saúde materna e obstétrica. São orientados por enfermeiros desses contextos clínicos e 
supervisionados pelo professor.
Em regime de orientação parcial a frequência e intensidade do acompanhamento do docente decorrerá 
quer do número de estudantes, quer das particularidades do contexto de cuidados. As datas das 
orientações são combinadas entre o docente, o enfermeiro orientador do contexto de cuidados e os 
estudantes.
APRENDIZAGEM CLÍNICA: A aprendizagem clinica é composta por uma avaliação qualitativa formativa e 
por uma avaliação final quantitativa sumativa do desenvolvimento das aprendizagens realizadas, assim:
A Avaliação Formativa realizar-se-á a meio de cada contexto/fase de EC. Será da responsabilidade do 
estudante (Autoavaliação, qualitativa, formativa) e do enfermeiro orientador e docente (Heteroavaliação, 
qualitativa, formativa).
A Avaliação Sumativa (quantitativa) ocorrerá no final de cada contexto/fase de EC. Será da 
responsabilidade do estudante (Autoavaliação Sumativa) e do enfermeiro orientador em conjunto com o 
docente (Heteroavaliação Sumativa).
SESSÃO DE EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE e ARTIGO REFERENTE À SES: Cada estudante deve realizar 
durante todo o EC uma Sessão de Educação em Saúde (SES). Constitui um momento planeado que visa 
criar e promover condições capazes de originar aprendizagens passíveis de mudanças comportamentais 
desejáveis em relação à saúde, as quais por sua vez permitem garantir uma melhoria das condições de 
vida individual, do grupo e ou da comunidade. A equipa coordenadora do EC 6ºsem., tendo por base os 
protocolos e parcerias estabelecidos com instituições da comunidade ESS/IPS, efetuou um planeamento 
com as instituições envolvidas em que as SES se referem às temáticas trabalhadas pelos estudantes 
aquando da produção dos trabalhos escritos sobre Literacia em Saúde durante a etapa teórica. Após a 
realização da SES será produzido um artigo referente à temática tratada.
PORTEFÓLIO DE APRENDIZAGENS: Com o Portefólio de Aprendizagens pretende-se que cada estudante 
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visibilize as aprendizagens realizadas no EC do 6º Semestre do CLE. Este será um documento em suporte 
informático (capacidade máxima de 50 MB), entregue via Moodle. 

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

Students of the 3rd year, perform clinical training in health care settings in the area of maternal health and 
obstetric. Students are guided by nurses of the clinical settings and supervised by the teacher.
In partial orientation regimen the frequency and intensity of the teaching monitoring will take place both in 
the number of students, whether the context of care of the particulars. The dates of the orientations are 
agreed between the teachers, the mentor nursing care context and students.
LEARNING CLINIC: The clinic learning consists of a formative qualitative assessment and a summative 
final assessment of the quantitative development of learning achieved, as follows:
Formative evaluation will take place in the middle of each context / EC phase. It will be the student's 
responsibility (self-evaluation, qualitative, formative) and mentor nurse and teacher (hetero, qualitative, 
formative).
The Summative Evaluation (quantitative) will take place at the end of each context / EC phase. It will be the 
student's responsibility (Self-assessment Summative) and guiding nurse together with the teacher (hetero 
Summative).
SESSION FOR HEALTH EDUCATION (SHE) and ARTICLE of SHE: Each student must perform throughout 
the EC a Session on Education in Health (SES). It is a planned moment that aims to create and promote 
conditions that can lead to learning amenable to behavioral changes desirable in relation to health, which 
in turn to guarantee an improvement in individual living conditions, and the group or community. The 
coordinator of EC 6ºsem team., Based on the protocols and partnerships with established institutions of 
ESS / IPS community, made planning with the institutions involved in the SES relate to the themes worked 
by students upon production of written work on Literacy Health during the theoretical stage. After the 
completion of the SES will be produced an article related to the theme treated.
PORTFOLIO OF LEARNING: With Portfolio Learning is intended that each student give visibility to the 
learning achieved in the EC 6th CLE semester. This will be a document in electronic form (maximum 
capacity of 50 MB), delivered via Moodle

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

LOWDERMILK, Deidra; PERRY, Shannon - Enfermagem na Maternidade. Loures: Lusodidacta, 2008. ISBN: 
978-989-8075-16-1
ALEXANDER, Linda; LA ROSA, Judith; - New dimensions in women's health. Boston: Jones and Bartlett, 
2007. ISBN: 978-0-6592
BRANCO, Sofia – Cicatrizes de Mulher. Porto: Público, 2006. 
BRANDEN, Pennie - Enfermagem Materno-infantil. Rio de Janeiro: Reichmann & Affonso Editores, 2000. 
ISBN: 9788587148414
COUTO, Germano - Preparação para o parto: representações mentais de um grupo de grávidas de uma 
área urbana e de uma área rural. Loures: Lusociência, 2003. ISBN: 972-8383-63-0
MARCUS, Dawn; BAIN, Philip - Effective migraine treatment in pregnant and lactating women: a practical 
guide. New York: Springer, 2009. ISBN: 978-1-60327-439-5
Ministério da Saúde – Programa Nacional de Saúde Sexual e Reprodutiva 2007. Lisboa: Direção-Geral da 
Saúde, 2007
NUNES, Lucília; RUIVO, Alice – Manual 2006: Técnicas de Enfermagem. Setúbal: Escola Superior de Saúde, 
2006. ISBN: 972-8431-27-9

Mapa X - Ensino Clínico Enfermagem VII — Criança e Adolescente | Clinical Learning in Nursing VII 

6.2.1.1. Unidade curricular:

Ensino Clínico Enfermagem VII — Criança e Adolescente | Clinical Learning in Nursing VII 

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Ana Lúcia Caeiro Ramos (Responsável) – 89h

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:

Francisco Manuel de Matos Godinho Vaz – 39h
Fernanda Paula Santos Leal – 12h 

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 

estudantes):

A presente Unidade Curricular visa habilitar os estudantes para a prestação de cuidados de enfermagem a 
crianças e adolescentes, no seu contexto familiar e social, no âmbito do conteúdo funcional do enfermeiro 
de cuidados gerais. 
Resultados de aprendizagem:
→ Aplica os princípios da saúde infantil e pediatria;
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→ Identifica práticas de risco e adota medidas apropriadas;
→ Utiliza os conhecimentos e técnicas de forma adequada, fundamenta a decisão e a ação, incorpora 
resultados de investigação;
→ Aplica o pensamento crítico e as técnicas de resolução de problemas;
→ Encara a criança/ jovem e família e a comunidade numa perspetiva holística;
→ Desenvolve relações terapêuticas, através da utilização de comunicação e informação adequadas, 
promovendo a sua capacitação e autonomia; 
→ Promove um ambiente de cuidados seguro; 
→ Estabelece e mantem relações de trabalho construtivas com equipa multidisciplinar, identificando e 
valorizando os seus papéis; 
→ Analisa e avalia as suas práticas.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

This Course aims to enable students to provide nursing care for children and adolescents in their family 
and social context, in the functional content of the general nurse.
Learning Outcomes:
→ Apply the principles of child health and pediatrics;
→ Identify risk practices and adopt appropriate measures;
→ Use the knowledge and techniques appropriately, based the decision and action, incorporates research 
results;
→ Apply critical thinking and problem-solving techniques;
→ Sees the child / youth and family and the community in a holistic perspective;
→ Develops therapeutic relationships through the use of appropriate communication and information, 
promoting their empowerment and autonomy;
→ Promotes a safe care environment;
→ Establish and maintain constructive working relationships with multidisciplinary team, identifying and 
valuing their roles;
→ Analyzes and evaluates their practices.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

A UC mobiliza os conteúdos programáticos da unidade curricular que a precede no semestre anterior: 
Enfermagem VII – Criança e Adolescente.

Fundamentos de Cuidados à Criança e Adolescente 
O Enfermeiro no cuidado ao Recém-Nascido, lactente e família
Promoção da saúde e problemas de saúde
O Enfermeiro no cuidado ao toddler, criança pré-escolar, criança em idade escolar e família
Promoção da saúde e problemas de saúde
O Enfermeiro no cuidado ao adolescente e família
Promoção da saúde e problemas de saúde
O Enfermeiro no cuidado à criança / adolescente e família em situações especiais
A intervenção precoce na infância 
A criança com doença crónica 
A criança em fim de vida
Maus tratos
Intervenção em contexto simulado
Executar diagnóstico precoce 
Monitorizar valores antropométricos
Administrar oxigénio e terapêutica inalatória 
Executar colheita de urina 
Cateterizar veia periférica 
Executar entubação gástrica

6.2.1.5. Syllabus:

The UC mobilizes the syllabus of the course that precedes the previous semester: Nursing VII – Child and 
Adolescent.
Care Basics for Children and Adolescents

Care Partnership Model
The nurse in the care of the Newborn, Infant and Family
Health promotion and health problems
The nurse in the care of toddler, preschool child, school-age child and family
Health promotion and health problems
The nurse in the care of adolescent and family
Health promotion and health problems
The nurse in the care of child / adolescent and family in special situations
Early childhood intervention
The child with chronic illness
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The child at the end of life
Child abuse
Intervention in a simulated context
Execute early diagnosis
Monitoring anthropometric values
Administer oxygen and inhalation therapy
Execute collected urine
Catheterize a peripheral vein
Execute gastric intubation 

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

Sendo uma UC de ensino clínico, focada na aprendizagem dos cuidados de enfermagem a crianças e 
jovens e respetivas famílias, a UC mobiliza os conteúdos programáticos da UC que a precede no semestre 
anterior: Enfermagem VII – Criança e Adolescente.

Sendo a criança o foco de atenção, inserida no ambiente familiar e social que a rodeia, consideram-se 
como referenciais teóricos os cuidados centrados na família assente no Modelo de Parceria de Cuidados 
de Anne Casey, pelo que entende-se fundamental: 
a) Contextualizar os cuidados de enfermagem à criança, jovem e família atendendo às políticas de saúde 
na área infanto-juvenil e nos direitos da criança;
b) Aplicar o processo de tomada de decisão em enfermagem, considerando o crescimento e 
desenvolvimento da criança/ jovem e família;
c) Prestar cuidados de enfermagem a crianças e adolescentes, no âmbito do conteúdo funcional do 
enfermeiro de cuidados gerais;
d) Discutir a intervenção do enfermeiro em contexto real de cuidados.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

Being a clinical teaching UC focused on the development of learning of nursing care to children and youth 
and their respective families, UC mobilizes the syllabus of the UC that precedes the previous semester: VII 
Nursing - Children and Adolescents.
Being the child the focus of attention, inserted in the family and social environment that surrounds it, it is 
considered as theoretical frameworks family-centered care based on Anne Casey Care Partnership Model, 
so that means fundamental:
a) Contextualize the child nursing care, youth and family for attending to health policies in the children's 
area and children's rights;
b) Apply the decision-making process in nursing, considering the growth and development of the child / 
young person and family;
c) Provide nursing care for children and adolescents under the functional content of general nurse;
d) To discuss the intervention of nurses on-the-care.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Considerando o nível de desenvolvimento dos estudantes, prevê-se um EC orientado pelos enfermeiros 
dos serviços participantes, com acompanhamento parcial do docente.

Prediz a ligação preferencial de um docente a cada contexto de Ensino Clínico e de cada enfermeiro 
orientador a um estudante.
• Em cada contexto de cuidados o estudante realiza, no contexto da sua aprendizagem clínica, o processo 
de Enfermagem de criança/ família a seu cuidado.
Cada estudante produz um Portefólio de Aprendizagens, no qual dará visibilidade, a partir das suas 
experiencias clinicas e dos resultados de aprendizagem definidos para o semestre, tanto aos processos 
quanto aos seus resultados de aprendizagem. 
AVALIAÇÃO
Aprendizagem Clínica - 50% ponderação (85%-heteroavaliação;15%-autoavaliação)
Sessão de Educação para a Saúde – 10% ponderação (fundamentação teórica–5%; apresentação oral–5%)
Artigo referente à Sessão de Educação para a Saúde–10% ponderação
Portefolio de Aprendizagens–30% de ponderação

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Considering the level of development of students is predicted to EC guided by nurses of the participating 
services, with partial monitoring of teacher. Predicts the preferred connection of a teacher to each context 
of Clinical Education and each nurse mentor to a student.
In each context of care the student performs in the context of their clinical learning, the child nursing 
process / family in their care.
Each student produces a Portfolio of Learning, which will give visibility from their clinical experiences and 
learning outcomes set for the semester, both the processes and their learning outcomes.
EVALUATION

Page 161 of 275ACEF/1516/25242 — Guião para a auto-avaliação

28/12/2015http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=7eb76255-1ced-8395-9c86-...



Learning Clinic - 50% weighting (85% - hetero, 15% - self-assessment)
Education Session for Health - 10% weighting (theoretical foundation-5%; 5% oral-presentation)
Article regarding the Education Session on Health-10% weighting
Portefolio of Learning-30% weighting

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

Os estudantes, do 3º ano, realizam ensino clínico em contextos de cuidados de saúde na área da 
enfermagem de saúde infantil e pediatria. São orientados por enfermeiros desses contextos clínicos e 
supervisionados pelo professor.
Em regime de orientação parcial a frequência e intensidade do acompanhamento do docente decorrerá 
quer do número de estudantes, quer das particularidades do contexto de cuidados. As datas das 
orientações são combinadas entre o docente, o enfermeiro orientador do contexto de cuidados e os 
estudantes.
APRENDIZAGEM CLÍNICA: A aprendizagem clinica é composta por uma avaliação qualitativa formativa e 
por uma avaliação final quantitativa sumativa do desenvolvimento das aprendizagens realizadas, assim:
A Avaliação Formativa realizar-se-á a meio de cada contexto/fase de EC. Será da responsabilidade do 
estudante (Autoavaliação, qualitativa, formativa) e do enfermeiro orientador e docente (Heteroavaliação, 
qualitativa, formativa).
A Avaliação Sumativa (quantitativa) ocorrerá no final de cada contexto/fase de EC. Será da 
responsabilidade do estudante (Autoavaliação Sumativa) e do enfermeiro orientador em conjunto com o 
docente (Heteroavaliação Sumativa).
SESSÃO DE EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE e ARTIGO REFERENTE À SES: Cada estudante deve realizar 
durante todo o EC uma Sessão de Educação em Saúde (SES). Constitui um momento planeado que visa 
criar e promover condições capazes de originar aprendizagens passíveis de mudanças comportamentais 
desejáveis em relação à saúde, as quais por sua vez permitem garantir uma melhoria das condições de 
vida individual, do grupo e ou da comunidade. A equipa coordenadora do EC 6ºsem., tendo por base os 
protocolos e parcerias estabelecidos com instituições da comunidade ESS/IPS, efetuou um planeamento 
com as instituições envolvidas em que as SES se referem às temáticas trabalhadas pelos estudantes 
aquando da produção dos trabalhos escritos sobre Literacia em Saúde durante a etapa teórica. Apos a 
realização da SES será produzido um artigo referente à temática tratada.
PORTEFÓLIO DE APRENDIZAGENS: Com o Portefólio de Aprendizagens pretende-se que cada estudante 
visibilize as aprendizagens realizadas no EC do 6º Semestre do CLE. Este será um documento em suporte 
informático (capacidade máxima de 50 MB), entregue via Moodle. 

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

Students of the 3rd year, perform clinical training in health care settings in the area of child health nursing 
and pediatrics. Students are guided by nurses of the clinical settings and supervised by the teacher.
In partial orientation regimen the frequency and intensity of the teaching monitoring will take place both in 
the number of students, whether the context of care of the particulars. The dates of the orientations are 
agreed between the teachers, the mentor nursing care context and students.
LEARNING CLINIC: The clinic learning consists of a formative qualitative assessment and a summative 
final assessment of the quantitative development of learning achieved, as follows:
Formative evaluation will take place in the middle of each context / EC phase. It will be the student's 
responsibility (self-evaluation, qualitative, formative) and mentor nurse and teacher (hetero, qualitative, 
formative).
The Summative Evaluation (quantitative) will take place at the end of each context / EC phase. It will be the 
student's responsibility (Self-assessment Summative) and guiding nurse together with the teacher (hetero 
Summative).
SESSION FOR HEALTH EDUCATION (SHE) and ARTICLE of SHE: Each student must perform throughout 
the EC a Session on Education in Health (SES). It is a planned moment that aims to create and promote 
conditions that can lead to learning amenable to behavioral changes desirable in relation to health, which 
in turn to guarantee an improvement in individual living conditions, and the group or community. The 
coordinator of EC 6ºsem team., Based on the protocols and partnerships with established institutions of 
ESS / IPS community, made planning with the institutions involved in the SES relate to the themes worked 
by students upon production of written work on Literacy Health during the theoretical stage. After the 
completion of the SES will be produced an article related to the theme treated.
PORTFOLIO OF LEARNING: With Portfolio Learning is intended that each student visibilize the learning 
achieved in the EC 6th CLE semester. This will be a document in electronic form (maximum capacity of 50 
MB), delivered via Moodle.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

BOWDEN, Vicky; GREENBERG, Cindy - Procedimentos de enfermagem pediátrica. Rio de Janeiro: 
Guanabara, 2005. ISBN: 85-277-0965-1. 
CLOHERTY, John; EICHENWALD, Eric & STARK, Ann – Manual de neonatologia. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2010. ISBN: 9788527715539. 
KYLE, Terri – Enfermagem pediátrica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. ISBN: 9788527715539
MINISTÉRIO DA SAÚDE – Programa Nacional de Vacinação 2012. Lisboa: Direção-Geral da Saúde, 2012 
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MINISTÉRIO DA SAÚDE – Programa Nacional de Saúde Infantil e Juvenil 2013. Lisboa: Direção-Geral da 
Saúde, 2013 
NUNES, Lucília; RUIVO, Alice – Manual 2006: Técnicas de Enfermagem. Setúbal: Escola Superior de Saúde, 
2006. ISBN: 972-8431-27-9
POTTS, Nicki; MANDLECO, Barbara – Pediatric nursing: caring for children and their families. NY: Delmar, 
2012. ISBN: 9781435486614 
HOCKENBERRY, J. Marilyn; WILSON, David; WINKELSTEIN, L. Marilyn; - Wong Enfermagem da criança e 
adolescente. Loures: Lusociência, 2013. ISBN: 9789897480041 

Mapa X - Enfermagem VIII Cuidados Continuados e Paliativos | Nursing VIII Continued and Palliative Care

6.2.1.1. Unidade curricular:

Enfermagem VIII Cuidados Continuados e Paliativos | Nursing VIII Continued and Palliative Care

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Maria de Lurdes dos Santos Martins – T: 14h ; OT: 10h

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:

Ana Paula Gato Rodrigues Polido Rodrigues – T: 6h ; OT: 10h
Hugo Miguel Martins Alves Franco - TP: 10h ; OT: 10h
Vânia Sofia Martins Teixeira – TP: 10h ; OT: 10h

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 

estudantes):

Conhece as orientações nacionais e internacionais para organização das respostas às necessidades das 
pessoas em cuidados continuados e em fim de vida;
Identifica as necessidades das pessoas e famílias em cuidados continuados;
Identifica as reações do doente e família face ao estádio terminal do ciclo de vida;
Mobiliza conhecimentos de forma a prestar cuidados ao doente terminal e família numa perspetiva 
psicossocial;
Reflete sobre a necessidade de mudança de atitudes, quer ao nível profissional quer ao nível institucional; 
sobre os cuidados a prestar à pessoa/família em fim de vida
Presta cuidados de forma holística respondendo às necessidades das pessoas em fim de vida/família

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

Known national and international guidelines for organization of responses to people's needs in term care 
and end of life ;
Identifies the needs of individuals and families in long-term care ;
Identifies the patient's reactions and family over the terminal stage of the life cycle ;
Mobilizes knowledge in order to provide care to the terminally ill and family in a psychosocial perspective ;
Reflects on the need to change attitudes or the professional level at the institutional level; on the care of 
the person / household at the end of life
Provides care holistically addressing the needs of people in end of life / family

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

Cuidados Paliativos – conceito; enquadramento nacional e internacional;
Filosofia dos Cuidados Paliativos
Pilares dos Cuidados Paliativos – Comunicação; Trabalho em Equipa; Controle de sintomas mais 
presentes na pessoa em fim de vida – dor, náuseas e vómitos, astenia, alterações da necessidade humana 
básica alimentar / hidratar / eliminar; Cuidados com a Família da pessoa em Fim de Vida
Comunicação com a pessoa / família em cuidados paliativos - Comunicação de más noticias
Aspetos éticos, deontológicos e jurídicos em cuidados paliativos
Organização de resposta às necessidades de populações vulneráveis

6.2.1.5. Syllabus:

Palliative Care - concept ; national and international framework ;
Philosophy of Palliative Care
Pillars of Palliative Care - Communication ; Teamwork ; Control more symptoms present in person at the 
end of life - pain , nausea and vomiting , asthenia , changes in feed / hydrate/ eliminate 
Care of the person and family in the End of Life
Communication with the person / family in palliative care - Communicating bad news
Ethical , ethical and legal issues in palliative care
Response organization to the needs of vulnerable populations
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6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

Os conteúdos programáticos permitem ao estudante conhecer os principais conceitos associados à 
evolução dos cuidados continuados e paliativos, assim como identificar o principal foco de cuidados a 
pessoa e a família.
Permitem identificar e conhecer quais os principais focos de instabilidade que afetam a pessoa em fim de 
vida assim como permitem dotar os estudantes dos conhecimentos que lhes permitem intervir junto da 
pessoa e família por forma a prestar cuidado que visam diminuir o sofrimento e maximizar a qualidade de 
vida.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

The contents allow students to know the main concepts associated with the evolution of continuing and 
palliative care , and identify the main focus of care the person and the family.
Identifying and get to know the main sources of instability that affect the person at the end of life as well as 
allow to provide students the knowledge that allow them to intervene joins the person and family in order 
to provide care aimed at reducing the suffering and maximize quality lifetime.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

A metodologia de ensino usa como recursos o método expositivo; o trabalho de grupo e a discussão de 
casos. A partir de uma situação representativa da realidade os estudantes desenvolvem um plano de 
cuidados o que lhes permite desenvolver o raciocínio clínico, o estabelecer de prioridades dos cuidados e 
a tomada de decisão de forma fundamentada.
A avaliação da Unidade Curricular pode ser realizada em avaliação contínua ou em exame. A metodologia 
de avaliação é a realização de um teste escrito individual.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The teaching methodology uses as resources the lecture method ; group work and discussion of cases. 
From a representative situation of reality the Students develop a care plan allowing them to develop 
clinical reasoning, establish care priorities and decision- founded basis of decision. The evaluation of the 
course can be performed on continuous assessment or examination. The evaluation methodology is the 
realization of an individual written test.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

Ao usar a metodologia expositiva proporcionamos ao estudante uma transmissão de conhecimentos 
organizados, estruturados os quais são articulados com a aprendizagem do estudante pelo uso do 
trabalho de grupo e da discussão de casos. O uso destas diferentes metodologias completam-se e 
permitem a apreensão de conhecimento assim como o desenvolvimento de competências transversais ao 
estudante.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

Using the methodology exhibition provide the student with a transmission of organized knowledge , 
structured which are articulated with student learning through the use of group work and case discussion . 
The use of these different methodologies complement and allow the seizure of knowledge and the 
development of soft skills to the student.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Brauman, R. (2000). Os dilemas da acção humanitária. Stª Maria da Feira: Teorema. 
Clemente, A. M.(2002). Intervenção social e comunitária. Promover a inclusão. Lisboa.

Barbosa, A & Neto, IG. (2006). Manual de Cuidados Paliativos. Ed. Núcleo de Cuidados Paliativos do Centro 
de Bioética da Faculdade de Medicina de Lisboa.
Bermejo, J.C.(2003). Estou en duelo.Centro de Humanization de S.Camillo.
Ferrell, B.R. & Coyle, N. (2006). Textbook of Palliative Nursing. 2end. New York. Ed: Oxford University 
Press.
Kuebier,K.; Berry,P & Hedrich, D. (2002). End of Life Care. Clinical. Pratice Guidellines. W.B.Saunders 
Company.
Macdonald, N. (2008). Palliative Medicine: a case based manual. Oxford University Press. 
Gómez, S.M. (1999). Tratado de Medicina Paliativa en la Cultura Latina. Madrid: Ed. Aran.
Ramon, B. (2001). Psicología del Sufrimiento y de la Muerte. Barcelona: Ed. Martínez Roca. 
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Mapa X - Enfermagem IX Situações Complexas e de Alto Risco | Nursing IX Complex and High Risk Care 

Situations

6.2.1.1. Unidade curricular:

Enfermagem IX Situações Complexas e de Alto Risco | Nursing IX Complex and High Risk Care Situations

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

António Manuel Martins de Freitas Aulas Teóricas/Lectures - T:20h; OT: 12h 

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:

Inês Fernandes Costa - TP: 8h; OT:4h
Miguel Quaresma Oliveira– OT: 4h
Nuno Miguel Ventura de Oliveira - OT: 10h 
Rita Isabel Gonçalves Costa - TP: 12h; OT: 10h

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 

estudantes):

Define ambientes de cuidados complexos e as suas características
Define prioridades nos cuidados em situações de urgência/emergência à pessoa e família 
Define os conceitos do conhecimento de Enfermagem, relativos à prestação de cuidados à pessoa em 
situação crítica.
Descreve o papel da família no ambiente complexo de cuidados
Discute a especificidade da aplicação dos Instrumentos Básicos de Enfermagem, em contextos complexos 
de cuidados.
Identifica os principais fatores psicossociais que influenciam a decisão de cuidado e a gestão de incerteza 
em ambiente complexos.
Analisa a especificidade da tomada de decisão clínica em contextos complexos de cuidados.
Identifica as medidas específicas de controlo da infeção em ambientes complexos de cuidados.
Enuncia intervenções específicas de contextos complexos de cuidados, no âmbito da especificidade do 
Processo de Enfermagem aplicado a pessoas em situação crítica.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

Define complexes care settings and its features
Set priorities in care in emergency situations / emergency the person and family
Defines concepts of nursing knowledge, for the delivering of nursing care to the person in critical 
condition.
Discusses the specificity of application of instruments Nursing Basics in complex contexts of care.
Identify the main psychosocial factors that influence the care decision and uncertainty management in 
complex environment.
Analyzes the specificity of clinical decision making in complex contexts of care.
Identify the specific measures of infection control in complex care environments.
Sets out specific interventions in complex contexts of care within the specificity of the nursing process 
applied to people in critical condition.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

O conceito de triagem: a Triagem de Manchester. A cinemática do trauma. 
Abordagem à pessoa vítima de trauma no SU. 
Intervenções de Enfermagem à pessoa com Traumatismo crânio encefálico (TCE).
Intervenções de Enfermagem à pessoa com Ventilação Invasiva e Não-Invasiva. 
Intervenções de Enfermagem em situações de urgências respiratórias
Monitorização hemodinâmica e traçados cardíacos.
Fármacos mais usados em UCI e SU
Intervenções de Enfermagem em situações de urgências cardiovasculares
Intervenções de Enfermagem à pessoa com traumatismo vertebro medular (TVM).
Intervenções de Enfermagem a pessoas com Intoxicações. 
Intervenções de Enfermagem a pessoas com queimaduras. 
Transplante e colheita de órgãos.
Intervenções de Enfermagem a pessoas submetidas a Técnicas dialíticas
Suporte Avançado de Vida.

6.2.1.5. Syllabus:
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The concept of Triage: Manchester Triage System. 
The kinematics of trauma.
Trauma victim’s assessment.
Nursing interventions to people with Traumatic brain injury
Nursing interventions to a person with Invasive and Non-Invasive Ventilation 
Nursing interventions in emergency situations respiratory
Hemodynamic monitoring and ECG trace.
Drugs commonly used in UCI and ER
Nursing interventions in cardiovascular emergencies
Nursing interventions for people with spinal cord injuries
Nursing interventions for people with poisoning.
Nursing interventions for people with burns.
Transplantation and organ harvesting.
Nursing interventions for persons undergoing dialysis techniques
Advanced Life Support.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

A Unidade Curricular “Enfermagem IX – Situações Complexas e de Alto Risco” contempla as temáticas de 
Enfermagem relacionadas com as necessidades de cuidados das pessoas em situação crítica, cujos 
cuidados são prestados em ambientes de saúde de grande complexidade, nomeadamente nos serviços de 
urgência (SU), unidades de cuidados intensivos (UCI) ou intermédios e outras unidades de cuidados 
especializados. Pretende-se que o estudante desenvolva competências na prestação de cuidados a pessoa 
com instabilidade das funções vitais, uma vez que tem que recorrer a uma abordagem de resolução de 
problemas muito célere para tomar decisões de cuidado em situações de ameaça de vida ou falência 
orgânica às pessoas que tem ao seu cuidado. Neste sentido, os cuidados de enfermagem a pessoas em 
situação critica, são marcados pela elevada instabilidade e gravidade das situações de doença. 

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

This Curricular Unit includes issues related to nursing care needs in persons who are under critical 
condition, whose care is provided in healthcare environments of great complexity, such as in emergency 
rooms (ER), intensive care units (ICU) or intermediate and other specialized care units. It is intended that 
students will develop skills in caring for people with unstable vital functions, which he/she has to resort to 
a very rapid problem-solving approach to make care decisions in life threatening situations or organ failure 
towards to people who are under their care. In this sense, nursing care to people in critical situation, is 
marked by high instability and severity of disease conditions.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Método expositivo-participativo na aulas teóricas.
Nas aulas Teórico-práticas são discutidos e debatidos casos clínicos sobre temas lecionados nas aulas 
teóricas.
As aulas de Orientação Tutorial prevêm a orientação em pequenos grupos na discussão de caso clínico, 
na elaboração de materiais de apoio ao processo de ensino-aprendizagem do estudante bem como o 
recurso ao ensino em ambiente simulado de unidades complexas.
O recurso ao teste escrito, permite avaliar a integração dos novos conhecimentos do estudante em 
articulação com os conhecimentos previamente adquiridos. 

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Expository-participatory approach in the lectures.
In Theoretical and practical classes are discussed and debated clinical cases on topics taught in lectures 
classes.
The Tutorial lessons wich occurs in small groups where takes place clinical case discussions; the 
preparation of materials to support student teaching-learning process and; the use of simulated 
environment of complex units were cases takes places.
The use of the written test, evaluates the integration of the student's new knowledge in conjunction with 
the knowledge that was previously acquired.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

Esta Unidade Curricular privilegia uma metodologia ativa de modo a favorecer o desenvolvimento do 
estudante dotando-o de conhecimentos e que lhe permitem desenvolver competências no âmbito da dos 
cuidados de enfermagem em ambientes complexos. As competências clínicas a desenvolver pelos 
estudantes estão organizadas com base nas evidências produzidas nesta área de forma a regular as boas 
práticas, assegurando cuidados seguros e de qualidade. Assim os estudantes são preparados para 
desenvolver um espirito critico que seja adequado aos cuidados que se prestam nos serviços de urgência, 
unidades de cuidados intensivos ou cuidados intermédios desenvolvendo assim, um conjunto de 
competências específicas que permitam dar respostas adaptadas em situações de grande complexidade e 
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instabilidade. 
Nesta perspetiva quer as aulas teóricas permitem abordar as temáticas, enquanto que as teóricas servem 
como espaços de aprofundamento e concomitantemente de discussão para a intervenções de 
enfermagem . 
As aulas teóricas, um recurso importante pois permite criar ambientes simulados à aprendizagem do 
estudante, bem como organizar matérias de estudo e de suporte às aprendizagens dos estudantes tendo 
em vista o desenvolvimento de competências pretendido.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

This Course emphasizes an active approach in order to raise student development by providing knowledge 
and skills that allow to develop in the context of nursing care in complex environments. The clinical skills 
to be developed by the students are organized based on the evidence produced in this area in order to 
regulate good practices, ensuring safe and high quality care. So, students are prepared to develop a 
critical approach that is appropriate to the care that provided in emergency rooms, intensive care units or 
intermediate care thus developing a set of specific skills enabling to provide specific answers in situations 
of great complexity and instability .
In this perspective both theoretical classes allow addressing the issues, while the theoretical serve as 
deepening spaces and concurrently discussion for nursing interventions.
The lectures, an important feature as it allows students to create simulated environments for student 
learning, as well as organize study materials and support for student learning in order to develop desired 
skills.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Luckman & Sorensen (2007) Enfermagem Fundamental – Abordagem Psicofisiológica.. Lisboa: 
Lusodidacta, ISBN 972-96610-6-5.
FAWCETT, Jacqueline (2005). Contemporary nursing knowledge : analysis and evaluation of nursing 
models and theories - 2nd ed. F. A. Davis Company, Philadelphia
MISHEL, M., & BRADEN, C. (1998). Finding meaning: antecedents of uncertainty. Nursing Research , pp. 98
–103, 1988.
NATIONAL ASSOCIATION OF EMERGENCY MEDICAL TECHNICIANS (2010). Phtls Prehospital Trauma Life 
Support, Elsevier - Health Sciences Division, ISBN: 9780323065023
PHIPPS, Wilma e outros (2009). Enfermagem Médico-Cirúrgica – Conceitos e Prática Clínica.. Lisboa: 
Lusodidáctica,. ISBN 972-96610-0-6.
THELAN L.A. tal.(2008). Enfermagem em Cuidados Intensivos – Diagnóstico e Intervenção. Lisboa: 
Lusodidacta. ISBN – 972-96610-2-2
TOMEY, Ann; ALLIGOOD, Martha (2004) . Teóricas de Enfermagem e a Sua Obra - Modelos e Teorias de 
Enfermagem, 5ª edição. Lusociência, ISNB 972-8383-74-6

Mapa X - Deontologia Profissional II - Professional Deontology II

6.2.1.1. Unidade curricular:

Deontologia Profissional II - Professional Deontology II

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Rui Paulo Ramalho Inês – T: 6h, S: 1h

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:

Lucília Rosa Mateus Nunes – T: 14h, S: 4h

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 

estudantes):

Com o propósito de suportar o desenvolvimento de Competências do Enfermeiro de Cuidados Gerais, no 
domínio
da Responsabilidade Profissional, Ética e Legal, esta Unidade Curricular promove o desenvolvimento das 
seguintes competências:
• Aceita a responsabilidade e responde pelas suas ações e pelos juízos que elabora;
• Exerce de acordo com o Código Deontológico;
• Aborda de forma apropriada as práticas de cuidados que podem comprometer a segurança, a privacidade 
ou a dignidade do cliente;
• Identifica práticas de risco e adota as medidas apropriadas;
• Respeita os valores, os costumes, as crenças espirituais e as práticas dos indivíduos e grupos;
• Reconhece e atua nas situações de infração / violação da lei e / ou do código deontológico, que estão 
relacionadas com a prática de enfermagem;
• Demonstra compreender os processos do direito, associados aos cuidados de saúde;
• Reconhece os limites do seu papel e da sua competência.
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6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

Aims to support the development of General Nurse Skills in the domain - Responsible, Ethical and Legal 
Practice, this unit promotes de following skills / learning outcomes:
• Accepts responsibility and is accountable for its actions and the judgments which elaborates;
• Exercised according with the Deontological Code;
• Addresses Appropriately care practices that can compromise the security, privacy, or dignity of the 
client;
• Identify risky practices and adopts appropriate measures; 
• Respects the values, customs, spiritual beliefs and practices of individuals and groups; 
• Recognize and act appropriately in situations of law violations and/or Deontological Code violations, 
related with nursing practice;
• Demonstrates understanding the processes associated with the law in health care.
• Recognizes the limits of your role and competence.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

• Deontologia em situações concretas. Problemas e dilemas éticos - Processo de tomada de decisão. 
Análise de casos como método. Juízo e argumentação.
• Articulado dos referenciais da prática profissional: Regulamento do Exercício Profissional do Enfermeiro 
Estatuto da Ordem dos Enfermeiros / Código Deontológico do Enfermeiro - Análise das Competências do 
Enfermeiro de Cuidados Gerais no Domínio da Responsabilidade Profissional Ética e Legal. Padrões de 
Qualidade dos Cuidados de Enfermagem: Enquadramento Conceptual e Enunciados Descritivos. 
• Comissões de Ética nas Instituições de Saúde.
• Análise deontológica e enquadramento de problemas. Multiculturalidade. A segurança dos cuidados. 
Delegação. Informação e Consentimento Livre e Esclarecido. Análise de Casos. 

6.2.1.5. Syllabus:

• Deontology in concrete situations. Ethical problems and ethical dilemmas - the decision-making process. 
Case analysis as a method. Judgment and reasoning.
• Articulated benchmarks of professional practice: REPE and EOE / CDE - Analysis of Competencies of 
general nurse in the area of responsibility and practice legal and ethical. Quality standards of care.
• Ethical committees in health care institutions. 
• Deontological framework and analysis of problems. Multiculturalism. The safety of care. Delegation. 
Information and consent. Case analysis.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

O desenvolvimento de competências do Domínio da Responsabilidade Profissional, Ética e Legal, presume 
a apropriação de saberes que integrem conceitos, princípios, valores e deveres e sua relação no quadro 
do exercício profissional da Enfermagem. Requer uma análise aprofundada da deontologia profissional e a 
sua compreensão em situações/casos de maior complexidade associados aos cuidados de enfermagem. 
Importa, neste âmbito e no último ano do Curso de Licenciatura em Enfermagem, mobilizar e analisar de 
forma aprofundada e integrada os principais instrumentos da deontologia profissional no quadro 
regulador da profissão. A análise ético-deontológica de casos trazidos pelos estudantes, do seu reportório 
de vivências em EC, visa consciencializa-los da indissociável dimensão ético-deontológica da prática 
clinica e, pela análise e exercício do processo de tomada de decisão, mobilizar e integrar conceitos 
abstratos a situações concretas e consolidar as competências propostas para a UC.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

The development of general nurse skills in the domain - responsible, ethical and legal practice, presumes 
knowledge that integrate concepts, principles, values and duties as well as their relationship in the Nursing 
professional practice framework and its regulation. Also Requires an in-depth analysis of professional 
deontology and the enlargement of its understanding to nursing care situations involving ethical and 
deontological problems or dilemmas. It is important, in the last year of the Nursing Degree, to in-depth 
analyzes and integrates the main instruments of deontology in the regulatory profession framework. The 
ethical-deontological analysis of cases brought by students from their clinical learning experiences, 
Improve student’s awareness of ethical and deontological dimensions of nursing clinical practice and 
consolidate the skills proposed for this UC.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

É utilizada metodologia expositiva e participativa com recurso a análise de casos. São colocados na 
plataforma Moodle documentos de natureza ético-deontológica que servem de base para a discussão das 
diferentes temáticas em sala de aula. Os casos submetidos a análise e discussão ético-deontológica são 
propostos pelos estudantes, do seu reportório de vivências em ensino clínico. A avaliação contínua inclui 
a realização de um Trabalho Individual de cariz teórico versando a dimensão deontológica de uma 
problemática relativa aos cuidados de Enfermagem (ponderação de 60% da avaliação contínua) e a análise 
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deontológica das aprendizagens realizadas em ensino clínico pela avaliação da dimensão deontológica de 
um Relatório de Ensino Clínico, com recurso a uma matriz de avaliação própria e definida com os 
estudantes. (ponderação de 40% da avaliação contínua).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The Teaching methodology includes expository and participatory methodology with de use of case 
analysis. Deontological documents are placed in a Moodle platform and support the thematic discussions 
in the classroom.
The cases submitted to ethical and deontological analysis are proposed by the students from their clinical 
learning experiences. The continuous unit assessment includes an individual theoretical work related to 
deontological aspects of nursing care (60% weighting factor in the evaluation) and the assessment of 
student deontological analysis skills of clinical learning experience, assessed from the students clinical 
experience reports with a deontological assessment instrument build previously with students (40% 
weighting factor in the evaluation).

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

A metodologia adotada promove o aprofundamento dos conhecimentos ético-deontológicos, da análise do 
código deontológico e sua relação com os demais instrumentos reguladores da profissão. A abordagem 
de diferentes temáticas associadas aos cuidados de enfermagem e o recurso a análise de casos promove 
a compreensão integrada de problemas / dilemas ético-deontológicos e situações clínicas. A metodologia 
de avaliação permite avaliar, por um lado, o grau de apropriação conceptual e nível de análise e de 
discussão ético-deontológica de uma problemática de interesse aos cuidados de enfermagem, por outro, a 
capacidade de refletir e problematizar a dimensão ético-deontológica das situações clínicas vivenciadas 
em Ensino Clinico. Permite igualmente compreender os processos de decisão e de ação explicitados pelos 
estudantes nos relatórios de Ensino Clinico e em sala de aula e sua conformidade com os deveres 
profissionais e salvaguarda dos direitos dos clientes.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The chosen methodology extends students ethical-deontological knowledge and promotes the deepening 
analysis of Deontological Code and its relationship with other professional regulatory instruments. The 
approach to different subjects associated with nursing care and the use of cases analysis, improve 
students understanding of ethical- deontological problems and dilemmas related to Nursing Care. The 
evaluation methodology allows assess: the degree of students conceptual ownership and their level of 
ethical-deontological analysis; their ability to identify and discuss ethical-deontological issues of clinical 
situations from experiences lived in clinical learning contexts. Allows understand the decision-making 
processes and action process (as explained by students in their Clinical Experience Reports) and its 
conformity with professional duties and persons dignity and rights respect.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

• BANDMAN, Elsie L.; BANDMAN, Bertram – Nursing ethics through the life span. 3ed London: Prentice 
Hall International, 1995.
• DEODATO, Sérgio – Responsabilidade Profissional Em Enfermagem: Valoração da Sociedade. Coimbra: 
Edições Almedina, 2008. 194 p. ISBN 978-972-40-3401-0.
• LEI nº 111/2009. D.R. I Série. 180 (2009-09-16) 6528 – 6550.
• MENDES, Castro – Introdução ao Estudo do Direito. Lisboa: Dislivro, 1997. 279 p. ISBN 0188000132063.
• NUNES, Lucília; et al – Código Deontológico do Enfermeiro: dos Comentários à Análise de Casos. Lisboa: 
Ordem dos Enfermeiros, 2005. 456 p. ISBN 972-99646-0-2.
• NUNES, L. - Ética em Enfermagem. Fundamentos e horizontes. Loures: Lusociência, 2011. 304 p. ISBN: 
978-972-8930-67-7.
• PATRÃO-NEVES, Mª C. ; PACHECO, S. (Coord.) – Para uma Ética da Enfermagem. Coimbra: Gráfica de 
Coimbra, 2004. ISBN 972-603-326-8.
• THOMPSON, I.; MELIA, K.; BOYD, K. – Ética em Enfermagem. Lisboa: Lusociência, 2004. ISBN 972-8383-
67-3.

Mapa X - Gestão em Saúde e em Enfermagem | Health Management and Nursing

6.2.1.1. Unidade curricular:

Gestão em Saúde e em Enfermagem | Health Management and Nursing

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Cândida Rosa de Almeida Clemente Ferrito – T:15h, TP:10h

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
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Filipa Alexandra Bragadeste Lopes – T:10h, S:5h; TP: 10h

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 

estudantes):

A unidade curricular visa dotar os estudantes de enfermagem enquanto futuros profissionais, de 
conhecimentos sobre os conceitos fundamentais da gestão e a sua aplicabilidade nos contextos das 
unidades de saúde e competências no desenvolvimento de um modelo de negócio na área da enfermagem.
Tem como resultados esperados:
• Conhece os conceitos de Gestão 
• Compreende a importância da Gestão nas Organizações de Saúde.
• Conhece e aplica as ferramentas de gestão de análise estratégica de projetos/ processos
• Identifica as principais questões fiscais das unidades de saúde privadas.
• Caracteriza os conceitos de Qualidade e de Gestão pela Qualidade no processo de prestação de 
cuidados de saúde.
• Conhece os métodos de organização dos cuidados de enfermagem e necessidades de pessoal.
• Compreende a organização e principais características da gestão dos cuidados de enfermagem.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

The course aims are to provide the nursing students as future professionals the knowledge of the 
fundamental of management and its applicability in the context of health facilities and skills in developing a 
nursing business model.
Its expected results are the following:
• Knowing Management concepts.
• Acknowledging the Management’s importance in Health Organizations.
• Knowing and applying the projects and processes’ strategic management analysis tools.
• Identifying the key tax issues of private health facilities.
• Featuring the concepts of Quality and Quality Management in the provision of health care.
• Knowing the organizational methods of nursing care and staff needs.
• Understanding the organization and main features of the management of nursing care.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1- Gestão em Ciência Social
Noções e conceitos de gestão, evolução das escolas de pensamento
2- Economia da Saúde - 
Saúde como bem económico. 
Política social e Estado-Providência 
Procura e oferta dos cuidados de saúde
Análise económica em saúde
- Análise custo-efetividade, custo-utilidade, custo-beneficio
3- Diagnóstico Organizacional
Especificidades organizacionais das unidades de saúde 
Estratégia organizacional
Análise SWOT 
Análise de Porter
Qualidade nos serviços de saúde – Ferramentas de diagnóstico
Stream analysis
Matriz FMEA
Programas de melhoria contínua da qualidade (CHKS, JC e Modelo Nacional de Acreditação em Saúde)
Padrões de qualidade dos cuidados de enfermagem
O enfermeiro na gestão das organizações 
Sistemas de conceção e distribuição do trabalho
Cálculo das necessidades de pessoal: rácio enfermeiro/cliente
4- Análise financeira, Económica e Fiscal unidades de Saúde Privadas
Enquadramento fiscal das unidades de saúde privada
Estrutura de uma unidade de saúde privada

6.2.1.5. Syllabus:

1. Management in Social Science
Notions and concepts of management, development of schools of thought
2. Health Economics 
Health as an economic well. The economy health importance.
Social policy and welfare state
Demand and supply of health care
Economic analysis in health: - Cost-effectiveness, cost-utility, cost-benefit
3. Organizational Diagnosis
Organizational specificities of health facilities
Organizational strategy
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SWOT analysis
Porter analysis
Quality in health services - Diagnostic Tools: Stream analysis; FMEA
Continuous quality improvement programs (CHKS, JC Model and National Health Accreditation)
Quality standards of nursing care
The nurse in the organizations management
Design and distribution of work systems
Calculation of staffing needs: nurse ratio / client
4. Financial, Economic and Fiscal Private Health Units
Tax environment for private health
Financial structure of a private health 

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

Os conteúdos programáticos relacionam-se com os objetivos formulados uma vez que dotam os 
estudantes de conhecimentos sobre a importância da gestão das organizações, de estratégias de 
avaliação de projetos, processos e da qualidade assim como os aspetos de gestão relacionados com os 
cuidados de enfermagem. Deste modo é promovida a aquisição de conhecimentos e desenvolvimento de 
competências na área da gestão de modo a que os estudantes enquanto futuros profissionais possam 
fazer face às constantes evoluções e mudanças no mundo do trabalho. 

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

The contents are related to the objectives because they promote students’ knowledge about the 
organizational management importance, evaluation strategies projects, processes and quality management 
and aspects related to nursing care.
It´s promoted acquire knowledge and develop skills in management to the students as future professionals 
to cope with the constant developments and changes in the working world.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Método expositivo e participativo nas aulas teóricas. Nas aulas OT é realizado o trabalho de grupo, onde 
passo a passo é construída uma ideia de negócio e são aplicados todos os conceitos adquiridos nas aulas 
teóricas, sob orientação do docente. 

O trabalho de grupo constitui a avaliação final da UC.
- O trabalho deverá ser feito em grupo, (5 a 6 estudantes). Aplicando os conteúdos lecionados nas aulas, 
pretende-se que desenvolvam um modelo de negócio para dar resposta a uma necessidade de uma 
determinada comunidade, que deverá:
• Estar enquadrado num projeto de enfermagem, 
• Ser desenvolvido com o objetivo de melhorar o bem-estar da comunidade escolhida,
• Ser rentável para os mentores do projeto,
• Não apresentar falhas / incidentes de implementação
O trabalho escrito consta de um relatório, com as conclusões das etapas de aplicação da análise 
estratégica e diagnóstico organizacional.
Avaliação final – trabalho escrito – 80% Apresentação oral do trabalho – 20%

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Expository and participatory approach in the lectures. Tutorial classes are performed with students 
groups, under the guidance of teachers. The students apply all the concepts acquired in lectures, and step 
by step they build business idea.
The group's work is the final evaluation of UC
The work should be done in groups (5-6 students). Applying the contents taught in class, intended to 
develop a business model to address a need in a particular community:
• Be framed in a nursing project
• Be developed with the goal of improving the chosen community well-being,
• Be profitable for the mentors of the project,
• Do not have fails / implementation incidents
The work consists of writing a report with the conclusions of the application steps of strategic analysis and 
organizational diagnosis.
Final evaluation - written work - 80% Oral Presentation of the work - 20%

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

As metodologias de ensino estão em coerência com os objetivos da unidade curricular, tendo em conta 
que as atividades desta unidade curricular se desenvolvem num ambiente interativo. Com o 
desenvolvimento do trabalho de grupo os estudantes são estimulados à pesquisa e à aplicação dos 
conhecimentos adquiridos numa situação prática.
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A apresentação e partilha dos trabalhos contribui para uma melhor compreensão dos conteúdos 
programáticos permitindo alicerçar os conhecimentos a adquirir e atingir os objetivos.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The teaching methodologies are consistent with the objectives of the course. The activities of this unit 
develop in interactive environment. With the development of work group students are encouraged to 
research and application of acquired knowledge in a practical situation. The presentation and sharing of 
the work contributes to a better understanding of the syllabus allowing underpin knowledge and acquired 
achieve goals.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

ALMEIDA, F (2007) – Psicologia para Gestores, Lisboa: McGraw Hill
BARROS, P. P. (2005) – Economia da Saúde - Conceitos e Comportamentos, Coimbra: Almedina
CARVALHO, J. (2009) – Gestão de Empresas – Princípios Fundamentais, Lisboa: Edições Sílabo
CUNHA M., et all (2007) – Manual de Comportamento Organizacional e Gestão, Lisboa: Editora HR, 6ª Ed.
DEVILLARD, O. (2001) – A Dinâmica das Equipas, Lisboa: Bertrand Editora
FERREIRA, M.et all (2010 – Gestão Empresarial, Lisboa: Lidel, Edições Técnicas Lda 
HUSTON, C. ; MARQUES, L. B. – Administração e Liderança em Enfermagem teoria e aplicação. ISBN 85-
7307-496-5, ARTMED, 2ª Edição, 2002.
MUENNIG, P. (2002) – Designing and conducting cost-effectiveness – analyses in medicine and health care, 
San Francisco: Jossey-Bass ed
SERRA F., et all (2010) – Gestão Estratégica, Conceitos e Prática, Lisboa: Lidel Edições Técnicas, Lda
TEIXEIRA, Sebastião (1998) – Gestão das Organizações. McGraw –Hill, Amadora. ISBN 972-773-001-9

Mapa X - Introdução à Psicossociologia das Organizações | Introduction to Psychossociology of 

Organizations

6.2.1.1. Unidade curricular:

Introdução à Psicossociologia das Organizações | Introduction to Psychossociology of Organizations

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

António Manuel dos Reis Marques 

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:

Alda Maria Encarnação dos Santos - T: 25h

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 

estudantes):

A Unidade Curricular de Introdução à Psicossociologia das Organizações vai contribuir para o 
desenvolvimento de competências de análise organizacional. 
Pretende-se que, no final desta unidade curricular, a/o estudante que obteve sucesso demonstre 
competências para identificar os conceitos e alguns dos modelos relacionados com as temáticas da 
Psicossociologia das Organizações (PO), no que diz respeito aos processos individuais, grupais e 
organizacionais, bem como para aplicar os conceitos e modelos, anteriormente referidos, a situações 
vividas ou observadas, em contexto de educação clínica ou profissional.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

The Introduction to Psychossociology of Organizations unit contributes to the development of 
organizational analysis competencies. 
Upon successful completion of this unit, the students will be able to identify the concepts and various of 
the models in Organizational Psychossociology (OP), at the individual, group and organizational levels. 
The students will also be able to apply the aforementioned models and concepts to situations they 
experience or observe during their clinical training and/or practice.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

O indivíduo na organização: perceção e formação de impressões; competências; emoções; motivação e 
satisfação; atitudes e valores.
Os grupos na organização: conceito de grupo, tipos de grupos, comportamento de grupo, grupos e 
equipas de trabalho.
Poder e liderança.
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Comunicação e estratégias de negociação e de gestão de conflitos.
Clima, cultura e mudança organizacionais.

6.2.1.5. Syllabus:

The individual in the organization: perception and impression management; abilities; emotions; motivation 
and satisfaction; work attitudes and values. 
Groups in organizations: group definitions, types of groups, group behavior, groups and teams. 
Power and leadership.
Communication; negotiation and conflict management strategies.
Organizational climate, culture and change.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

Para que os estudantes desenvolvam as competências que lhes permitam identificar os conceitos e alguns 
dos modelos da PO, bem como a sua aplicação a situações vivenciadas ou observadas, são apresentados 
os principais conceitos e modelos e a sua fundamentação teórica.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

The fundamental OP concepts and models are discussed, so that students may develop competencies to 
identify these concepts and models, and apply them to situations they experienced or observed.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Exposição na aula pela docente e pelas/os estudantes.
Análise de situações e casos práticos, em pequenos grupos, com debate posterior no grupo da turma.
Esta Unidade Curricular tem regime de dispensa de exame final. Para dispensa de exame final, o/a 
estudante tem de realizar e obter aprovação (classificação igual ou superior a 9,5/20 valores) numa prova 
de avaliação escrita individual. 
Se não obtiver aprovação na avaliação contínua, a/o estudante poderá completar esta UC na época de 
exames, mediante a realização de uma prova escrita individual (para aprovação deverá ter uma 
classificação igual ou superior a 9,5/20 valores).
A classificação final da Unidade Curricular corresponde à classificação obtida na prova de avaliação 
escrita individual.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Brief lectures that introduce concepts and models, followed by study cases analysis, first with students 
distributed in small groups and afterwards in debate with the whole group participating. 
For the successful completion of this unit, the student must achieve a grade equal or above 9,5/20 in a 
written individual test.
If unsuccessful during the classes period assessment, the student may complete this unit in the exam 
period - an individual written test, in which for approval the student has to achieve a grade equal or 
superior to 9,5/20.
The final classification corresponds to that obtained in the written test.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

De modo a fomentar a aquisição de competências de identificação e utilização dos conceitos e modelos de 
base da PO, todos os conceitos e modelos são expostos e enquadrados em termos teóricos, sendo 
igualmente ilustrados com casos práticos, apresentados como atividades que os estudantes executam em 
pequenos grupos e que posteriormente são discutidos no grupo turma. Os estudantes são também 
encorajados a expor casos que tenham vivenciado ou aos quais tenham assistido durante os períodos de 
educação clínica, aplicando estes conceitos. 
Também para favorecer a aquisição de competências de aplicação dos conceitos e modelos da PO à 
prática da enfermagem, a avaliação encontra-se estruturada de modo que os estudantes reflitam sobre os 
conceitos e os apliquem a situações semelhantes às que experienciam ou observam no âmbito da 
educação clínica, ou seja, ocorrências em contexto da prática da enfermagem, enquanto atividade 
desenvolvida em contexto organizacional.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

In order to facilitate the development of competencies related to the identification and use of OP 
fundamental concepts and models, all concepts and models theoretical frameworks are presented and 
discussed. Illustrative practical study cases are also presented and proposed as activities for students to 
work with in small groups, and afterwards discuss in the class. Students are also encouraged to talk about 
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situations they experienced or observed in clinical education context , analyzing them by applying OP 
concepts and models.
Evaluation method also is structured so that students reflect and apply OP concepts and models to events 
similar to what they have experienced or witnessed in previous clinical training settings, thus developing 
competencies in applying OP concepts and models to events that occur in physiotherapy practice in 
organizational context.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

FERREIRA, C.; NEVES, J.; ABREU, P.N.; CAETANO, A. (1998). Manual de Psicossociologia das 
Organizações, McGraw-Hill. ISBN: 972-8298-29-3
KINICKI, A. & KREITNER, R. (2008),.. Organizational Behavior, McGraw-Hill/Irwin. ISBN: 978-0-07-128577-3
PEREIRA, O.G. (2008). Fundamentos de Comportamento Organizacional, Fundação Calouste Gulbenkian, 
ISBN: 978-972-31-1085-2
VALA, J.;M.; Maria Benedita (Coord.) (2010);Psicologia Social, Fundação Calouste Gulbenkian, 2010. ISBN: 
978-972-31-0845-3

Mapa X - Ensino Clinico Enfermagem VIII - Cont. Cuid.Primários e Continuados | Clinical Learning Nursing VIII

6.2.1.1. Unidade curricular:

Ensino Clinico Enfermagem VIII - Cont. Cuid.Primários e Continuados | Clinical Learning Nursing VIII

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Maria de Lurdes dos Santos Martins – 59,5h 

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:

Ana Paula Gato Rodrigues Polido Rodrigues – 21h 
Hugo Miguel Martins Alves Franco – 42h
Vânia Sofia Martins Teixeira – 31,5h

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 

estudantes):

Conhece as orientações nacionais e internacionais para organização das respostas às necessidades das 
pessoas em cuidados continuados e em fim de vida;
Identifica as necessidades das pessoas e famílias em cuidados continuados;
Identifica as reações do doente e família face ao estádio terminal do ciclo de vida;
Mobiliza conhecimentos de forma a prestar cuidados ao doente terminal e família numa perspetiva 
psicossocial;
Reflete sobre a necessidade de mudança de atitudes, quer ao nível profissional quer ao nível institucional; 
sobre os cuidados a prestar à pessoa/família em fim de vida
Presta cuidados de forma holística respondendo às necessidades das pessoas em fim de vida/família

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

Known national and international guidelines for organization of responses to people's needs in term care 
and end of life ;
Identifies the needs of individuals and families in long-term care ;
Identifies the patient's reactions and family over the terminal stage of the life cycle ;
Mobilizes knowledge in order to provide care to the terminally ill and family in a psychosocial perspective ;
Reflects on the need to change attitudes or the professional level at the institutional level; on the care of 
the person / household at the end of life
Provides care holistically addressing the needs of people in end of life / family

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

Cuidados Paliativos – conceito; enquadramento nacional e internacional;
Filosofia dos Cuidados Paliativos
Pilares dos Cuidados Paliativos – Comunicação; Trabalho em Equipa; Controle de sintomas mais 
presentes na pessoa em fim de vida – dor, náuseas e vómitos, astenia, alterações da NHB alimentar / 
hidratar / eliminar; Cuidados com a Família da pessoa em Fim de Vida
Comunicação com a pessoa / família em cuidados paliativos - Comunicação de más noticias
Aspetos éticos, deontológicos e jurídicos em cuidados paliativos
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Organização de resposta às necessidades de populações vulneráveis

6.2.1.5. Syllabus:

Palliative Care - concept ; national and international framework ;
Philosophy of Palliative Care
Pillars of Palliative Care - Communication ; Teamwork ; Control more symptoms present in person at the 
end of life - pain , nausea and vomiting , asthenia , changes in feed / hydrate / eliminate
Care of the person and family in the End of Life
Communication with the person / family in palliative care - Communicating bad news
Ethical , ethical and legal issues in palliative care
Response organization to the needs of vulnerable populations

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

Os conteúdos programáticos permitem ao estudante conhecer os principais conceitos associados à 
evolução dos cuidados continuados e paliativos, assim como identificar o principal foco de cuidados a 
pessoa e a família.
Permitem identificar e conhecer quais os principais focos de instabilidade que afetam a pessoa em fim de 
vida assim como permitem dotar os estudantes dos conhecimentos que lhes permitem intervir junta da 
pessoa e família por forma a prestar cuidado que visam diminuir o sofrimento e maximizar a qualidade de 
vida.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

The contents allow students to know the main concepts associated with the evolution of continuing and 
palliative care , and identify the main focus of care the person and the family.
Identifying and get to know the main sources of instability that affect the person at the end of life as well as 
allow to provide students the knowledge that allow them to intervene joins the person and family in order 
to provide care aimed at reducing the suffering and maximize quality lifetime.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

A metodologia de ensino desenvolve-se em contexto real de prática de cuidados. Os estudantes realizam 
as suas atividades de aprendizagem integrados em equipas de prestação de cuidados.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The teaching methodology is developed on-the-practice care. Students hold their integrated learning 
activities in care teams.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

As metodologias possibilitam a transposição dos conhecimentos teóricos para o contexto da pratica de 
cuidados.
A metodologia possibilita que o estudante seja integrado numa equipa de cuidados, adquira e mantenha 
um sentido crítico e construtivo da sua ação, seja responsável pela sua autoaprendizagem, 
monitorizando-a no sentido de alcançar a máxima qualidade assistencial.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The methodologies allow the implementation of theoretical knowledge to the context of practice care.
The methodology recommends that the student is part of a care team, acquire and maintain a critical and 
constructive sense of its action, is responsible for its self-learning, monitoring it in order to achieve 
maximum quality care.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

NETO, I – Manual de Cuidados Paliativos. Lisboa: Asta Médica .1997.
PORTELA, J. & Neto, I. - Dor e Cuidados Paliativos. Lisboa: Permanyer Portugal.1999. ISBN: 972-733-059-2
ORDEM DOS ENFERMEIROS – Catálogo CIPE - Cuidados Paliativos para uma Morte Digna. Cadernos OE - 
Série II N.º 2. 2010.
SAPETA, Ana Paula - Cuidar em fim de vida: o processo de interacção enfermeiro-doente. Loures: 
Lusociência, 2012.
SFAP – Sociedade Francesa de Acompanhamento e Cuidados Paliativos. Desafios da Enfermagem em 
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Cuidados Paliativos. Lisboa: Lusociência. 2000. ISBN: 972-8383 – 17- 7.
CIPE – Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem – Versão Beta 2. Associação Portuguesa 
dos Enfermeiros. 2005. 3ª Edição. 227 pag. ISBN 972-98149-5-3.

Mapa X - Ensino Clínico Enfermagem IX - Contextos Hospitalates doente crítico | Clinical Learning Nursing IX

6.2.1.1. Unidade curricular:

Ensino Clínico Enfermagem IX - Contextos Hospitalates doente crítico | Clinical Learning Nursing IX

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

António Manuel Martins de Freitas - 35h

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:

Nuno Miguel Ventura de Oliveira - 28h
Rita Isabel Gonçalves Costa - 56h
David Manuel Gonçalves Baião Peças - 31h

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 

estudantes):

Esta Unidade Curricular decorre após a Unidade Curricular de Enfermagem IX com abordagem de diversas 
temáticas relacionadas com a pessoa em situação crítica. Destina-se ao desenvolvimento de competências 
dos estudantes em ambientes complexos de prestação de cuidados a pessoas em situação crítica ou 
falência multi-orgânica. Estes cuidados são prestados em ambientes de saúde de grande complexidade, 
nomeadamente nos serviços de urgência (SU), unidades de cuidados intensivos (UCI) ou intermédios e 
outras unidades de cuidados especializados.
Os objetivos deste Ensino Clínico são os seguintes:
Adquirir e desenvolver competências para a prestação de cuidados de enfermagem a indivíduos e famílias 
com problemáticas complexas,
Adquirir e desenvolver competências para a prestação de cuidados de enfermagem em situações de 
urgência e emergência,
Conhecer os princípios de atuação em situação de urgência mais frequentes

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

This Course takes place after the Nursing Course IX with addressing various issues related to the person 
in critical condition. It aims to develop the skills of students in complex environments of care to people in 
critical condition or multi-organ failure. Such care is provided in health highly complex environments, 
particularly in the emergency room (ER), intensive care units (ICU) or intermediate and other specialized 
care units.
The objectives of this Clinical Practice are:
Acquire and develop skills to provide nursing care to individuals and families with complex problems,
Acquire and develop skills to provide nursing care in urgent and emergency situations,
know the principles of operation in more frequent emergency situation

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

A UC mobiliza os conteúdos programáticos da unidade curricular que a precede Enfermagem IX - 
Situações Complexas e de Alto Risco. O estudante irá desenvolver competências clinicas na prestação de 
cuidados a pessoas em estado critico, que envolvem competências instrumentais e cognitivas, e na 
resolução de problemas associados à condição das pessoas e família em contextos de grande 
complexidade.

6.2.1.5. Syllabus:

The UC mobilizes the syllabus of the course that precedes Nursing IX - Complex situations and High Risk. 
The student will develop clinical skills in providing care to people in critical condition, involving 
instrumental and cognitive skills, and resolving problems associated with the condition of the people and 
family in very complex contexts.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

Nesta unidade curricular o estudante desenvolve competências no âmbito da pessoa em situação critica 
em serviços de urgência, unidades de cuidados intensivos e unidades de cuidados intermédios.
Assim sendo, é uma unidade curricular que se desenvolve em contextos reais de aprendizagem, 
nomeadamente em unidades onde se prestam cuidados complexos
Pretende-se a aquisição, desenvolvimento e treino de competências de âmbito cognitivo e instrumental e 
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utilização dos instrumentos básicos da profissão. 
Pretende-se com este unidade curricular desenvolver uma metodologia de aprendizagem que permita a 
aquisição/desenvolvimento das competências previstas para Ensino Clínico, em situações complexas, na 
prestação de cuidados ao indivíduo e família.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

In this course the student develops skills in the context of the person critical situation in emergency 
departments, intensive care unit and intermediate care units.
Accordingly, it is a course that develops in real learning contexts, especially in complex units which lend 
themselves care
The acquisition, development and training of cognitive and instrumental remit and use the basic tools of 
the profession is intended.
The aim of this course develop a learning methodology to the acquisition / development of competences 
provided for Clinical Education, in complex situations, in providing care to the individual and family.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Os estudantes realizam o EC, desenvolvendo as atividades necessárias à prossecução dos objetivos. Os 
estudantes, durante esta UC, integram-se nestas unidades de cuidados complexos e desenvolvem 
atividades de forma gradual, tendo em atenção o nível de desenvolvimento do estudante, em que se prevê 
um aumento da complexidade de intervenções de enfermagem ao longo do mesmo .
Em cada contexto de cuidados o estudante realiza individualmente tarefas de aprendizagem: Processo de 
Enfermagem de pessoa a seu cuidado: Avaliação Inicial do Cliente, Plano de Cuidado e Instrumentos de 
Avaliação Utilizados; nos diferentes contextos de cuidados.
O recurso ao Relatório final, permite avaliar a capacidade reflexiva do estudante, bem como avaliar o nível 
de desenvolvimento de competências do estudante.
Metodologia de Avaliação: Aprendizagem Clínica – 55% (55% heteroavaliação; 15% autoavaliação); 
Relatório de Ensino Clínico – 30%

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Students perform the ECO, developing the activities necessary to achieve the objectives. Students for this 
course, integrate these complex care units and develop gradually activities, taking into account the 
student's level of development, as it provides for an increase in the complexity of nursing interventions 
over the same.
In each context of care the individual student performs learning tasks: Person Nursing Process in their 
care: Customer Initial Assessment, Care Plan and Instruments Used Evaluation; in different contexts care.
Recourse to the Final Report, evaluates the student's reflective capacity and to assess the level of 
development of student skills.
Evaluation Methodology: Learning Clinic - 55% (55% hetero, 15% self-assessment); Clinical Practice Report 
- 30%

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

Os estudantes são integrados na equipa de enfermagem e desenvolvem de forma gradual competências 
no cuidado à pessoa em situação critica, estabelecendo igualmente uma socialização com a prática e 
cultura de cuidados nessas unidades. 
Os estudantes, para além do exercício nos contextos, realizam planos de cuidados que resultam da 
pesquisa que fazem, tendo em conta a diversidade de situações complexas com que se deparam em 
complementaridade com os aportes teóricos 
A aprendizagem clinica é composta por uma avaliação qualitativa, formativa e por uma avaliação final 
quantitativa sumativa do desenvolvimento das aprendizagens realizadas, de acordo com Instrumento de 
Avaliação.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

Students are integrated into the nursing team and gradually develop skills in caring for people in critical 
situation by also establishing a socialization with practice and culture of care in these units.
The students, in addition to the exercise in context, perform care plans that result from the research that 
they do, taking into account the diversity of complex situations faced by complementing the theoretical 
contributions
The clinical learning consists of a qualitative assessment, formative and a summative final assessment of 
quantitative development of learning achieved, according to Assessment Tool.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Page 177 of 275ACEF/1516/25242 — Guião para a auto-avaliação

28/12/2015http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=7eb76255-1ced-8395-9c86-...



BLACK, J. M. e MATASSARIN-JACOBS, E. – Luckman & Sorensen-Enfermagem Médico-Cirúrgica – Uma 
Abordagem Psicofisiológica. Rio Janeiro: Editora Guanabara Koogan, 1993. 4ª Edição. 2 vol.
BOLANDER, V.B. – Luckman & Sorensen – Enfermagem Fundamental – Abordagem Psicofisiológica.. 
Lisboa: Lusodidacta, 1998. 1963p. ISBN 972-96610-6-5.
NUNES, Lucília; MARTINS, Mª Lurdes; CRUCHINHO, Paulo; FREITAS; António -Percurso para um 
curriculum baseado em competências. Área Disciplinar de Enfermagem. Setúbal: Escola Superior de 
Saúde. Setembro 2005.
PHIPPS, Wilma e outros – Enfermagem Médico-Cirúrgica – Conceitos e Prática Clínica. Tradução de Helena 
dos Santos Azevedo. Lisboa: Lusodidáctica, 1990. 2552p. ISBN 972-96610-0-6. THELAN L.A. tal. – 
Enfermagem em Cuidados Intensivos – Diagnóstico e Intervenção. Lisboa: Lusodidacta. 2002. ISBN – 972-
96610-2-2
SHEEHY, Susan - Enfermagem de Urgência - Da Teoria à Prática, Lusodidacta, Ed.:6ª Ed. 2011. ISBN: 978-
972-8930-63-9

Mapa X - Investigação IV – Projeto | Research IV – Project

6.2.1.1. Unidade curricular:

Investigação IV – Projeto | Research IV – Project

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Lucília Rosa Mateus Nunes – 8T, 4 S, 5 TP

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:

Ana Paula Gato Rodrigues Polido Rodrigues – 1T, 2S, 5 TP
Cândida Rosa Clemente Ferrito – 5T, 2 S, 5 TP
Lino Alexandre Andrade Ramos – 5T, 2 S, 5 TP
Rui Paulo Ramalho Inês – 1 T, 5 TP

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 

estudantes):

Pretende-se que os estudantes continuem o desenvolvimento das competências transversais e especificas 
já preconizadas nos Guias de Investigação anteriores e adquiram/demonstrem as específicas seguintes:
Faz pesquisa bibliográfica tendo por base a evidência científica
Planeia estratégias e atividades para a resolução dos problemas
Recolhe dados nos diferentes contextos
Efetua tratamento de dados
Analisa os dados recolhidos
Sintetiza as conclusões
Avalia o percurso efetuado
Apresenta e divulga os resultados

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

It is intended that student continue the development of transversal and specific skills, already 
recommended in previous Research Guides and acquire/demonstrate the following specific competencies:
do literature based on scientific evidence
plan strategies and activities for the resolution of problems
collect data in different contexts
performs data processing
analyzes the collected data 
summarizes the conclusions
evaluates the process
present and disseminate the findings

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1. Síntese da Metodologia de Projeto.
2. Tipos de Revisões existentes (sistemática, bibliográfica, integrativa)
3. Enquadramento e desenho de projeto.
4. Colheita e tratamento de dados.

6.2.1.5. Syllabus:

1. Project Methodology
2. Types of Reviews (systematic, literature, integrative)
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3. Background and project design.
4. Collection and processing of data.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

A Investigação IV, sendo do 4º ano, utiliza os contributos de todas as unidades curriculares de 
Investigação precedentes. Assim, em Investigação I foram abordadas as questões do conhecimento 
científico e epistemologia de enfermagem; na Investigação II, foi lecionado o processo de investigação, 
incluindo metodologias e técnicas de colheita de dados; na Investigação III, abordados os aportes da 
enfermagem baseada na evidência, com enfoque nas revisões em bases de dados. Centra-se na 
metodologia de projeto e parte de um problema/lacuna a resolver. Assim, a finalidade consiste na revisão 
do Processo de Investigação, e na colheita, tratamento e análise de dados, contextualizados numa linha de 
investigação em desenvolvimento. Ainda a mobilização de todos os conhecimentos adquiridos, tendo por 
base a melhor evidência possível no que respeita à recolha e sistematização de informação. Os conteúdos 
correspondem ao suporte cognitivo dos objetivos e visam suportar a aquisição das competências.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

The Research IV, in the 4th year, uses the contributions of all the previous curricular units in Research. So 
in Research I have discussed the issues of scientific knowledge and nursing epistemology; in Research II , 
was taught the process of research, including methodologies and data collection techniques; in Research 
III, addressed the contributions of nursing evidence-based, focusing on revisions in databases. Research 
IV focuses on the design methodology and part of a problem / gap to solve. Thus, the purpose is to review 
the research process, and in the collection, processing and analysis of data, contextualized in 
development in a line of research. The mobilization of all the knowledge acquired yet, based on the best 
evidence possible, concerning the collection and systematization of information. The contents correspond 
to the cognitive support of defined objectives and aim to support the competencies acquisition.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

A Unidade Curricular só está disponível em avaliação contínua. Decorre com aulas presenciais nas 
primeiras seis semanas, assim como trabalho orientado para a realização da etapa de planeamento do 
projeto (no 1º semestre) e colheita e tratamento dos dados (no 2º semestre), com a turma dividida em 4 
grupos.
A avaliação da Unidade Curricular é efetuada através da entrega e apresentação de dois elementos:
1. Desenho de projeto - planeamento: - trabalho de grupo. Apresentar indicadores/variáveis, proposta de 
instrumento de colheita de dados, elementos do planeamento do projeto. Entre 20/30 páginas. Ponderação 
de 10% para a apresentação e 25% para o trabalho escrito, o que corresponde a 35% na classificação final 
da UC.
2. Relatório Final - Trabalho de grupo (Relatório de análise e discussão de resultados). Entre 30 a 40 
páginas. ApresentaçPonderação 55% para o trabalho escrito e 10% para o Artigo, o que corresponde a 
65%, na nota final da UC.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The Course is only available in continuous assessment. It follows with regular classes in the first six weeks 
as well as work geared towards achieving the project planning (1st semester) and harvesting and 
processing of data (in the 2nd semester), with the class divided into 4 groups.
The evaluation of the course is done through the delivery and presentation of two elements:
1. Project design - planning: - group work. Display indicators / variables, data collection instrument 
proposal, project planning elements. Between 20/30 pages. Weighting of 10% for the presentation and 25% 
for written work - which corresponds to 35% in the final classification; 2. Final Report - Group work 
(Analysis Report and discussion of results). 30 to 40 pages. Scientific paper to disseminate the findings. 
55% weighting for the writing work and 10% for the paper, which corresponds to 65% of the final grade of 
UC.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

Em todas as realizações da UC são escolhidos problemas de investigação, sobre os quais os estudantes 
desenvolvem projetos, em 4 grupos, com orientação de um professor. 
A latitude e abrangência do projeto permitem, em 2014-2015, considerar as metodologia e os objetivos 
num projeto único, com 4 focos de aplicação. Assim, elaborámos o PReSaMe - Projeto Respostas em 
Saúde Mental, que tem o objetivo geral de identificar as respostas em saúde mental existentes nos 
territórios das Plataformas SupraConcelhias. 
Definimos como objetivos específicos: caracterizar o tipo de respostas em saúde mental existentes no 
concelho; caracterizar as instituições com intervenção na área de saúde mental no concelho, por área de 
atuação, tipologia e público-alvo; caracterizar os projetos promotores da saúde mental desenvolvidos e 
em desenvolvimento no concelho; caracterizar a rede de cuidados de saúde do concelho, no que concerne 
à saúde mental; descrever a referenciação da saúde mental no terreno e analisar os problemas e 
necessidades em saúde mental identificadas pelos participantes. 
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Trata-se de uma investigação participativa baseada na comunidade e em que se deliberou proceder ao 
estudo em 4 concelhos - Odemira, Moita, Sesimbra e Setúbal. Tem um grupo de investigadores da Escola 
Superior de Saúde, Instituto Politécnico de Setúbal. (Lucília Nunes, Ana Paula Gato, Cândida Ferrito, Lino 
Ramos e Rui Inês), apoio e ligação aos parceiros e interlocutores nos territórios (Câmaras Municipais de 
Odemira; Moita; Setúbal e Sesimbra), designadamente, os Núcleos de Apoio Técnico (NAT). 
Assim, os estudantes podem desenvolver competências de desenho do projeto e dos instrumentos de 
colheita de dados, aplicá-los e proceder em todas as etapas de um projeto de investigação. No final do 2º 
semestre, produzem um artigo baseado no Relatório e os achados são divulgados nas Plataformas, 
ligando a realização de uma unidade curricular do curso a uma mais valia científica e de aplicação social. 
Além desta divulgação regional, procurar-se-á publicar os artigos, cumprindo a responsabilidade de quem 
investiga e que, em todos os momentos, desde a conceção à solicitação de revisão ética e ao fiel 
tratamento dos dados, cumpre os requisitos éticos de investigação.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

In all embodiments of the UC are chosen research problems, on which students develop projects in 4 
groups, with the guidance and supervision of a teacher.
The latitude and scope of the project allow, in 2014-2015, consider the methodology and objectives in a 
single project, with 4 application focuses. So, we have prepared the PReSaMe - Answers in Mental Health 
Project, which has the overall goal of identifying answers in mental health existing in the territories of our 
district..
We define the following objectives: to characterize the type of answers in mental health existing in the 
county; characterize the institutions operating in the area of mental health in the county, by area of activity, 
type and target audience; characterize the promoters of mental health projects developed and development 
in the county; characterize the health care network of the county, with regard to mental health; describe the 
referral of mental health field and analyze problems and mental health needs identified by the participants.
This is a participatory research based in the community and that it was decided to undertake study in four 
municipalities - Beja, Moita, Setúbal and Sesimbra. Has a group of researchers from the School of Health 
Sciences, Polytechnic Institute of Setúbal. (Lucilia Nunes, Ana Paula Gato, Candida Ferrito, Lino Ramos 
and Rui Inês), support and links to partners and stakeholders in the territories (Municipalities of Beja; 
Moita, Setúbal and Sesimbra), namely, the Technical Support Centers (NAT) . 
Thus, students can develop drawing skills and design of data collection instruments, apply them and 
proceed at all stages of a research project. At the end of the 2nd half, producing an article based on the 
report and the findings are disclosed in the platforms, linking the realization of a curricular unit of the 
course to a more scientific value and social application. Alémd this regional release, will be made to 
publish the articles, fulfilling the responsibility of investigating and that, at all times, from conception to the 
application of ethical review and faithful treatment of data, comply with the ethical requirements of 
research.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Barbier, J. (1996) Elaboração de Projectos de Acção e Planificação. Porto: Porto Editora. 
Coutinho, C. (2011) Metodologias de Investigação em Ciências Sociais e Humanas. Lisboa: Edições 
Almedina. 
Duffy, M. (2006) Gestão de Projectos. Elsevier Editora. 2006.
Fortin, M.F (2009) Fundamentos e etapas do processo de investigação. Loures: Lusodidacta. 
Gomes, José Carlos; Loureiro, Mª Isabel (2013) O lugar da investigação participada de base comunitária na 
promoção da saúde mental. Revista Port Saúde Pública. 2013. 31(1) :32–48.
Hill, M. M.; hill, A. (2002) Investigação por Questionário. Lisboa: Edições Sílabo. 2002. 
Roberts, Laura (2012) Community-Based Participatory Research for Improved Mental Healthcare: A Manual 
for Clinicians and Researchers. Springer. ISBN: 1461455162 
Community-Based Participatory Research (CBPR) Resources. In 
http://depts.washington.edu/ccph/pdf_files/rwjcsp-cbpr-resources.pdf

Mapa X - Estágio de Opção | Option Internship

6.2.1.1. Unidade curricular:

Estágio de Opção | Option Internship

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Cândida Rosa de Almeida Clemente Ferrito - 51h

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:

Lucília Rosa Mateus Nunes (30h SCH)
Mariana Vitoria Falcão Carrilho Carolino Pereira (30h SIVP; 21h E)
Rita Isabel Gonçalves Costa (36 h E)
Nuno Miguel Ventura de Oliveira (24h E)
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6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 

estudantes):

Espera-se que o estudante consolide a aquisição e desenvolvimento competências do enfermeiro de 
cuidados gerais apreendidas nas etapas anteriores, nos seguintes domínios:
Responsabilidade, ética e deontologia
Princípios chave da prestação e gestão de cuidados
Promoção da saúde 
Processo de Enfermagem
Comunicação e Relação
Ambiente Seguro
Trabalho em equipa e delegação
Desenvolvimento da Aprendizagem

Espera-se ainda que o estudante:
Responda eficazmente em situações inesperadas ou que se alterem rapidamente;
Demonstre atenção às atitudes a ter no caso de emergência e/ou catástrofe;
Seja proativo no seu processo de integração/desenvolvimento de competências em contexto clínico;
Elabore relatório crítico de estágio tendo por base as 96 competências do enfermeiro de cuidados gerais;
Avalie o percurso efetuado, de forma assertiva e refletida.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

Expected that the student consolidates the acquisition and development skills of general care in the 
following areas:
Responsibility, ethics and deontology
Key principles of provision and care management
Health promotion
Nursing Process
Communication and Relationship
Safe Environment
Teamwork and delegation
Learning development 
Is also expected that the student
effectively respond to unexpected situations or that change is quickly;
Demonstrate attention in an emergency and / or disaster;
Be proactive in the integration / development process of skills in the clinical setting;
Develop critical report internship based on the skills of general nurse; 
Evaluates his development assertively and reflected

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

Seminário de Integração à Vida Profissional (SIVP)
Seminário de Consolidação Holística (SCH)
Estágio em contexto da prática de cuidados de enfermagem

6.2.1.5. Syllabus:

Integration on Professional Life Seminar (IPLS)
Holistic Consolidation Seminar (HCS)
Internship in the context of the practice of nursing care

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

Os conteúdos programáticos da UC foram selecionados e organizados de forma a darem resposta aos 
objetivos e respetivos resultados esperados tendo em conta o perfil de competências do enfermeiro de 
cuidados gerais. 
Tratando-se de um estágio que ocorre na etapa final do Curso, o estudante tem a oportunidade de escolher 
o contexto onde se espera que possa mobilizar e consolidar os conteúdos leccionados e as aprendizagens 
adquiridas em contextos clínicos.
O SIVP pretende proporcionar uma reflexão e análise sobre o exercício da enfermagem, individual e 
coletivo na atualidade, tendo em conta as oportunidades e desafios e o papel dos diferentes atores: 
enfermeiros, organizações profissionais e instituições sociais e de saúde.
O SCH tem por finalidade sistematizar as conceções e processos que fundamentam a aprendizagem da 
enfermagem no CLE, enquanto profissão, numa perspetiva integrada e globalizadora. 

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

The contents of UC were selected and organized to give response to the objectives and respective 
expected results given the profile of general care nursing skills.
This is a stage that occurs in the final of the course, the student has the opportunity to choose the context 

Page 181 of 275ACEF/1516/25242 — Guião para a auto-avaliação

28/12/2015http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=7eb76255-1ced-8395-9c86-...



where is expected that it’s possible to mobilize and consolidate the contents and the learning acquired in 
clinical contexts.
The IPLS promote a reflection and analysis individual and collective of nursing practice, taking into 
account the opportunities and challenges and the role of different actors: nurses, professional 
organizations and social and health institutions.
The HCS promotes systematizing the concepts and processes that underlie learning in the nursing course, 
as a profession, an integrated and globalizing perspective.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Expositivo-participativo e trabalho em pequeno grupo, nos Seminários.
Aprendizagem em contexto clínico. Os estudantes são integrados nas equipas de enfermagem e ficam sob 
a orientação de um enfermeiro orientador em ligação a um docente de referência.
Estão previstos três momentos formais de orientação do docente de referência, no local de estágio (início, 
avaliação formativa e avaliação sumativa).
O estudante durante o EO, para além da elaboração de planos de cuidados e documentos orientadores de 
estudo (fichas terapêuticas, dossier temático), tem de desenvolver um projeto de autoformação. 
Avaliação da UC:
Seminário de Consolidação Holística – mapa conceptual e fundamentação – 5%
Prática clínica: 95% (Auto-avaliação – 20%; Hetero-avaliação – 40%; Relatório – 40%)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Participatory - expositive and work in small groups, in seminaries.
Learning in the clinical settings.
Students integrate the nursing teams and they have a mentor nurse and a reference teacher.
There are three formal moments with the teacher in contexts (at beginning, formative assessment and 
summative assessment).
During the stage, students must do care plans and documents of study like therapeutic forms, thematic 
dossier), and they must develop a project of self-training.
Assessment of Unit: 
Holistic Consolidation Seminar – conceptual map and theoretical foundation – 5%
Clinical Practice – 95% (self- assessment – 20%; hetero- assessement – 40%; Report – 40%

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

Os estudantes ao integrarem uma equipa de enfermagem, permite-lhes uma maior aproximação à 
realidade, sendo parte integrante das próprias equipas o que lhes permite uma participação mais ativa nas 
atividades desenvolvidas, a participação nas tomadas de decisão.
O facto de terem um enfermeiro orientador é facilitador, uma vez que este adequa as orientações genéricas 
do estágio à realidade do seu serviço, proporciona a participação do estudante nas atividades da equipa, e 
participa nas avaliações formativas e sumativas do estudante.
O docente de referência faz a ligação entre o contexto a escola e o estudante. Faz a supervisão do Estágio. 
Aprecia com o orientador a adequação das orientações à realidade do contexto, orienta a reflexão do 
estudante sobre as atividades a desenvolver, mobilizando as aprendizagens e competências adquiridas ao 
longo do curso.
No trabalho de autoformação, o estudante tem a possibilidade de identificar uma área que pretende 
desenvolver e que suporte a sua prática o que vai contribuir também para o seu processo de ensino- 
aprendizagem.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

Integrate a nursing team, allows the students get closer of reality of the contexts It allows them to more 
active participation in the activities, and in decision-making.
The mentor nurse is important to facilitating adaptation the general stage guidelines to the reality of the 
contexts, and provides student participation in the activities of the team. The mentor nurse collaborates in 
educational assessments and summative student.
The teacher makes stage supervision and is the link between the school context and the student. Guide the 
student's reflection about the activities to be undertaken by mobilizing the learning and skills acquired 
throughout the course.
In the work of self-education, the student is able to identify an area that aims to develop and support their 
practice which will also contribute to their teaching-learning process

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

BOLANDER, V. (2007). Sorensen e Luckman. Enfermagem Fundamental: Abordagem Psicofisiológica.1ªed. 
Lisboa: Lusodidacta. ISBN 972-96610-6-5
CARVALHO, A.L. (2005). Avaliação da aprendizagem em ensino clínico no curso de licenciatura em 
enfermagem. Lisboa: Instituto Piaget
CIPE – Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem – Versão Beta 2. Associação Portuguesa 
dos Enfermeiros. 2005. 3ª Edição. 227 pag. ISBN 972- 98149-5-3
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FAWCETT, Jacqueline. Contemporary nursing knowledge : analysis and evaluation of nursing models and 
theories - 2nd ed. F. A. Davis Company, Philadelphia, 2005
NUNES, Lucília et al (2005). Percurso de um curriculum baseado em competências. Área Disciplinar de 
Enfermagem, Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Setúbal. 
TOMEY, Ann; ALLIGOOD, Martha - Teóricas de Enfermagem e a Sua Obra - Modelos e Teorias de 
Enfermagem, 5ª edição. Lusociência, 2002, ISNB 972-8383-74-6

6.3. Metodologias de Ensino/Aprendizagem 

6.3.1. Adequação das metodologias de ensino e das didáticas aos objetivos de aprendizagem das unidades 

curriculares. 

Valoriza-se uma pedagogia de apropriação e projeto, promotora do desenvolvimento e autoformação, com 
conhecimentos técnico-científicos e treino capacidades para agir em ambientes complexos, visando a 
preparação para o trabalho equipas multiprofissionais e contextos multiculturais. As experiências de 
aprendizagem abarcam todos os níveis domínios, cognitivo, psicomotor e socioafectivo, com progressão 
no curriculum e respondendo às exigências do perfil do graduado 1º ciclo. As experiências educacionais 
consideram valores e princípios organizadores e integradores do curriculum, uma filosofia de 
enfermagem, avaliação contínua dos Planos de Estudos e reconfiguração das estratégias ensino-
aprendizagem-avaliação. Utilizadas metodologias de aprendizagem baseada em problemas/casos/projetos. 
As aulas podem ser teóricas (conhecimento e compreensão), prática laboratorial simulada; tutoriais 
(construção, experiência e reflexão). Também ensino clínico e estágio (preparação para a vida profissional)

6.3.1. Suitability of methodologies and didactics to the learning outcomes of the curricular units. 

Valued a pedagogy of appropriation and project, promoting development and self-training, with technical 
and scientific expertise and training capacity to act in complex environments, in order to prepare for the 
job in multidisciplinary teams and multicultural contexts. The learning experiences cover all levels of, 
cognitive, psychomotor and socio-affective domains with progression in the curriculum and responding to 
the demands of the 1st cycle graduate profile. Educational experiences consider values and principles that 
organize an integration of the curriculum, a philosophy of nursing, continuous evaluation of Study Plans 
and reconfiguration of the teaching-learning-assessment strategies. Used problem/case-based learning. 
Classes can be lectures (knowledge and understanding), simulated laboratory practice (praxis); tutorial 
classes (building activities, experience and reflection. Also have clinical teaching and stage (preparation 
for working life).

6.3.2. Formas de verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao 

estimado em ECTS. 

Esta avaliação é realizada anualmente, através dos inquéritos utilizados na avaliação da perceção do 
estudante em cada unidade curricular, assim como na avaliação de cada módulo, por parte do seu 
responsável. Destas estratégias não houve resultados significativos de desajuste entre o volume de 
trabalho e o nº de ECTS, embora se reconheça o volume de trabalho do curso. Do resultado da avaliação 
da sua UC que cada docente faz anualmente e com a participação dos estudantes verificou-se a 
necessidade de racionalizar tanto o número quanto a tipologia de elementos de avaliação. Dessa 
racionalização decorreu, especialmente nas UC’s de Enfermagem, uma redução e diversificação dos 
elementos de avaliação de cada UC. Optou-se também, sempre que possível, por utilizar elementos de 
avaliação comuns a mais do que uma UC. Caso das Enfermagens do 3º ano tanto em etapa teórica 
(trabalho de grupo) quanto em ensino clínico (portefólio de aprendizagens).

6.3.2. Means to check that the required students’ average work load corresponds the estimated in ECTS. 

This review is conducted annually by the surveys used to assess student perception in each CU as well as 
the assessment of each CU, by the teacher responsible. These strategies showed no significant differences 
between the workload and the number of ECTS, although it is recognized the course work volume. From 
the outcome of the evaluation that each teacher makes, with the participation of students, annually of it’s 
CU, was found the need to rationalize both the number and the type of evaluation elements. This 
rationalization took place, especially in CU's of Nursing, with a reduction and diversification of the 
evaluation elements of each CU. It was decided also, where possible, to use common assessment items to 
more than one CU. See Nursing CU’s of the 3rd year in both theoretical stage (common group work) and in 
clinical teaching (common learning portfolio).

6.3.3. Formas de garantir que a avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objetivos de 

aprendizagem da unidade curricular. 

Cada Guia de UC fornecido aos estudantes explicita os objetivos de aprendizagem específicos, as 
metodologias de E-A, formas de aval. contínua e em exame e a bibliog. essencial, assim como o calendário 
de aulas/sumários. Cabe ao responsável da UC selecionar estratégias de aval. coerentes com a natureza 
dos resultados de ap. mas os gestores de ano e o coordenador de curso têm um papel ativo, garantindo a 
transversalidade e a coerência da adequação às diferentes UC. Em função da natureza do conhecimento 
avaliado e dos resultados de ap. são selecionadas diferentes estratégias de avaliação, por ex: avaliação 
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escrita - conhecimento factual, compreensão de princípios teóricos, integração do conhecimento, 
resolução de problemas; avaliação prática/praxica – capacidades técnicas/psicomotoras; avaliações em 
role-play - capacidades de comunicação, relação interpessoal e reação ao inesperado; observação da ap. 
clínica - integração de competências, gestão de prioridades e comunicação

6.3.3. Means to ensure that the students learning assessment is adequate to the curricular unit's learning 

outcomes. 

Each CU Guide provided to students explains the specific learning objectives, T-L methodologies, forms of 
continuous assessment and examination and the essential bibliography, as well as the schedule of 
classes / summaries . The CU responsible UC selects assessment strategies consistent with the nature of 
learning outcomes but the year managers and the course coordinator have an active role in ensuring the 
mainstreaming and coherence of adaptation to different CUs. Depending on the nature of the knowledge 
and learning outcomes are selected different assessment strategies, eg: written evaluation - factual 
knowledge, understanding of theoretical principles, integration of knowledge, problem solving; 
practice/praxis evaluation - technical / psychomotor skills; role-play - communication skills, interpersonal 
relationship and reaction to the unexpected; observation of clinical learning - skills integration, 
management of priorities and communication

6.3.4. Metodologias de ensino que facilitam a participação dos estudantes em atividades científicas. 

A participação dos estudantes em atividades científicas ocorre ao longo de todo o curso, em diferentes 
UC’s e através de diferentes metodologias. Todas as UC’s de Investigação (1º, 2º, 3º e 4º anos) organizam 
um percurso que vai do utilizador crítico de resultados de investigação à elaboração de um projeto e 
relatório científico no 4º ano. Numa participação progressiva, a Estatística e a Epidemiologia são 
subsidiárias deste percurso. Todas as UC’s de Enfermagem tomam em consideração para a 
fundamentação dos cuidados a prática baseada na evidência. As UC’s de Investigação e Enfermagem 
articulam-se frequentemente ao longo do curso, com tarefas de aprendizagem comuns. Os estudantes são 
solicitados durante todo o curso a utilizarem as bases de dados científicos da ESS/IPS.
Ocasionalmente, eventos científicos são integrados em horários de aula, promovendo a participação em 
aulas abertas, workshops, jornadas. 

6.3.4. Teaching methodologies that promote the participation of students in scientific activities. 

The participation of students in scientific activities occurs throughout all the course, in different CUs and 
through different methodologies. All Research CU’s (1st, 2nd, 3rd and 4th year) organize a route that goes 
from critical user of research results to the development of a scientific project and report in the 4th year. In 
a progressive participation The Statistics and Epidemiology CU are subsidiaries of this route. In addition, 
all Nursing CU's take into account evidence based practice for the reasoning of care. UC's Research and 
Nursing often articulate themselves throughout the course, with common learning tasks. Students are 
urged all course long to use the scientifically data bases provided by ESS/IPS.
Occasionally scientific events are integrated into class schedules, promoting participation in open classes, 
workshops, conferences.

7. Resultados

7.1. Resultados Académicos 

7.1.1. Eficiência formativa.

7.1.1. Eficiência formativa / Graduation efficiency

Antepenúltimo ano / Two 

before the last year

Penúltimo ano / One 

before the last year

Último ano / 

Last year

N.º diplomados / No. of graduates 41 46 39

N.º diplomados em N anos / No. of graduates in 
N years*

30 34 32

N.º diplomados em N+1 anos / No. of graduates 
in N+1 years

9 10 6

N.º diplomados em N+2 anos / No. of graduates 
in N+2 years

0 1 0

N.º diplomados em mais de N+2 anos / No. of 
graduates in more than N+2 years

2 1 1
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Perguntas 7.1.2. a 7.1.3. 

7.1.2. Comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas do ciclo de estudos e respetivas 

unidades curriculares. 

As áreas das CB e a das CSH são as que apresentam, especialmente no 1ºano, UC’s sinalizadas ≤ 75% 
(critério Conselho Pedagógico). Ainda no 1º ano, mas para uma única UC, também a área de Enfermagem. 
No 2º ano apenas se verifica uma UC das CSH nesta condição. Os dois últimos anos do curso não 
apresentam UC’s com resultados abaixo de 75%.
Já no que se refere aos resultados das perceções dos estudantes, a UC do 1º ano Socioantropologia da 
Saúde, da área das CSH, é a única que apresenta, na Dimensão Desenvolvimento de Competências, uma 
avaliação ≤ 3.5 (critério do Conselho Pedagógico).
Em síntese: o sucesso escolar aumenta ao longo dos quatro anos do curso; as áreas científicas das CB 
(1º) e CSH (2º) são as que apresentam mais UC’s situação sinalizada. Em 2014-15 as taxas globais foram 
Av/In 94%; Ap/In 87,9; Ap/Av 93,5%, mantendo-se ao nível dos anos anteriores.

7.1.2. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study programme and related 

curricular units. 

The areas of CB and CSH are those with, especially in the 1st year, CU's flagged ≤ 75% (Pedagogical 
Council criterion). In the first year, with only one CU, also the Nursing area. As to the whole of the 2nd year 
there is only a CU of CSH in this condition.. The last two years of the course do not have CU’s with results 
below 75%.
In what refers to the results of the perceptions of students, 1st year CU Socioanthropology of Health, CSH 
area, is the only one that shows, in the Skills Development Dimension, an assessment ≤ 3.5 (Pedagogical 
Council criterion).
In short: academic success increases over the four years of the course; scientific areas of CB (1) and CSH 
(2) are those with flagged CU’s. In 2014-15 the overall rate were Av/In 94%; Ap/In 87.9; Ap/Av 93,5%, 
remaining at the level of previous years.

7.1.3. Forma como os resultados da monitorização do sucesso escolar são utilizados para a definição de 

ações de melhoria do mesmo. 

O SGQPEA-ESS produz dados que são devolvidos aos coordenadores de curso e docentes responsáveis 
das UC’s. Face a uma UC com resultados abaixo dos critérios definidos pelo Conselho Pedagógico são 
solicitados relatórios docentes e discentes sobre essa UC. As comissões de curso analisam os relatórios, 
a situação especifica, as razões para a(s) situaçõe(s) identificada(s). Cabe ao docente responsável da UC 
delinear um plano de melhoria. O coordenador do curso favorece e acompanha o plano de melhoria. O 
coordenador de curso sistematiza a informação e realiza relatório anual do curso que envia para o 
Conselho Pedagógico para aprovação.
Anualmente, também os Relatórios de Monitorização incluem um ponto específico para ações de melhoria.

7.1.3. Use of the results of monitoring academic success to define improvement actions. 

The SGQPEA-ESS produces data that return to the course coordinator and teachers in charge of CU’s. 
Faced with a CU with results below the criteria defined by the Pedagogical Council reports are requested to 
teachers and students on this UC. Course commissions analyses the reports, the specific situation, the 
reasons for the identified situation. It shall be for the CU responsible teacher to outline an improvement 
plan. The course coordinator promotes and monitors the improvement plan. The course coordinator 
systematizes information and performs ongoing annual report that sends to the Pedagogical Council for 
approval.
Each year, the Monitoring Reports also include a specific point to improvement actions.

7.1.4. Empregabilidade.

7.1.4. Empregabilidade / Employability

%

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em sectores de atividade relacionados com a área do ciclo de 
estudos / Percentage of graduates that obtained employment in areas of activity related with the study programme's area.

100

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em outros sectores de atividade / Percentage of graduates that 
obtained employment in other areas of activity

0

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego até um ano depois de concluído o ciclo de estudos / Percentage of 
graduates that obtained employment until one year after graduating

95

7.2. Resultados das atividades científicas, tecnológicas e artísticas. 
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Pergunta 7.2.1. a 7.2.6. 

7.2.1. Indicação do(s) Centro(s) de Investigação devidamente reconhecido(s), na área científica predominante 

do ciclo de estudos e respetiva classificação (quando aplicável). 

A área científica predominante é Enfermagem, existindo alguns centros/unidades de criação recente e não 
avaliados. Também são desenvolvidos projetos de investigação de enfermagem em centros/unidades 
multidisciplinares.
Unidade de Investigação e Desenvolvimento em Enfermagem (UI&DE) - ESEL- Fair em 2007
Centro de Estudos de Medicina Baseada na Evidência (CEMBE) - FM - UL - Não avaliado
Centro de Investigação Interdisciplinar em Saúde(CIIS) - Universidade Católica Portuguesa - criado em 
2001 - Não avaliado
Centro Interdisciplinar de História, Culturas e Sociedade (CIDEHUS) - Universidade de Évora - Very Good 
em 2007
Centro de Investigação e Intervenção Social (CIS-IUL) - ISCTE-IUL - Excelent em 2010
Centro de Investigação e Estudos em Saúde Publica (CIESP) - UNL - ENSP - Não avaliado
BioISI-FCUL - FCUL - Very Good
CEMRI – Centro de Estudos das Migrações e das Relações Interculturais - U. Aberta - Good em 2007
Centro de Administração e Políticas Públicas - ISCSP/UL - Excelent em 2007

7.2.1. Research centre(s) duly recognized in the main scientific area of the study programme and its mark (if 

applicable). 

The predominant scientific area is Nursing and some centers / units recently created and not evaluated. 
Some nursing research projects are also developed at multidisciplinary centers / units.
Unidade de Investigação e Desenvolvimento em Enfermagem (UI&DE) - ESEL- Fair in 2007
Centro de Estudos de Medicina Baseada na Evidência (CEMBE) - FM - UL - Non Evaluated
Centro de Investigação Interdisciplinar em Saúde(CIIS) - Universidade Católica Portuguesa - criated in 2001 
- Non evaluated
Centro Interdisciplinar de História, Culturas e Sociedade (CIDEHUS) - Universidade de Évora - Very Good in 
2007
Centro de Investigação e Intervenção Social (CIS-IUL) - ISCTE-IUL - Excelent in 2010
Centro de Investigação e Estudos em Saúde Publica (CIESP) - UNL - ENSP - Non evaluated
BioISI-FCUL - FCUL - Very Good
CEMRI – Centro de Estudos das Migrações e das Relações Interculturais - U. Aberta - Good in 2007
Centro de Administração e Políticas Públicas - ISCSP/UL - Excelent em 2007

7.2.2. Mapa-resumo de publicações científicas do corpo docente do ciclo de estudos em revistas 

internacionais com revisão por pares, livros ou capítulos de livros, relevantes para o ciclo de estudos.

http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/90e32f4b-7521-7df7-4c5d-561e7d98344e

7.2.3. Mapa-resumo de outras publicações relevantes, designadamente de natureza pedagógica:

http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/90e32f4b-7521-7df7-4c5d-561e7d98344e

7.2.4. Impacto real das atividades científicas, tecnológicas e artísticas na valorização e no desenvolvimento 

económico. 

O corpo docente desenvolve atividades científicas e profissionais de alto nível que se traduzem no 
reconhecimento interno e externo do curso: eleição pela Assembleia da República para CNECV; 
designação profissional para o Conselho Nacional de Saúde Mental; presidência de órgãos da Ordem dos 
Enfermeiros; consultoria na DGS; colaboração em universidades portuguesas e estrangeiras; participação 
em projetos de investigação; participação em comités científicos internacionais; participação em 
associações científicas nacionais e internacionais de prestígio; revisores em revistas nacionais e 
internacionais e membros de conselhos editoriais; Publicação de artigos em revistas internacionais com 
revisão por pares; coordenação e participação em ações de formação de enfermeiros; desenvolvimento de 
material didáctico. Realizados eventos científicos para profissionais como o Encontro de Enfermagem 
Médico Cirúrgica e o Congresso de Enfermagem Perioperatória.

7.2.4. Real impact of scientific, technological and artistic activities on economic enhancement and 

development. 

Teachers have developed high-level scientific and professional activities who translate into internal and 
external recognition of the course: election by Parliament to CNECV; professional designation for Mental 
Health National Council; President bodies of the Order of Nurses; DGS participation; collaboration in 
Portuguese and foreign universities; consultancy in research projects; participation in international 
scientific committees; participation in prestige national and international scientific associations; activities 
as reviewers in national and international journals and members of editorial boards; Publication of articles 
in international journals with peer review; coordination and participation in nurses training activities; 
development of teaching materials. Conducted scientific events for professionals such as the Medical 
Surgical Nursing Meeting and Perioperative Nursing Congress.

7.2.5. Integração das atividades científicas, tecnológicas e artísticas em projectos e/ou parcerias nacionais e 

internacionais. 
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Existe uma rede de parceiros na comunidade, que se materializa em atividades conjuntas - integrando a 
promoção da saúde e a identificação de fatores de risco com rastreios e sessões de educação para a 
saúde em grupos e comunidades específicas. Relaciona-se ensino, transferência de conhecimento e 
investigação, em projetos/parcerias de extensão comunitária. Exemplos os projetos de investigação do 4º 
ano centraram-se no "PReSaMe", projeto de respostas em saúde mental, no âmbito das Plataformas 
Supraconcelhias da Península de Setúbal e Alentejo Litoral; 1º ano, em torno das Necessidades das 
Pessoas Idosas; 3º ano, formação pelos pares para redução de riscos, num projeto com o CRI. São 
exemplos com maior duração "Março Mulher", parceria com Rádio Jornal, articulação com DGS e 
realização de seminários temáticos. Das parcerias internacionais, a realização dos IP's e trabalho na área 
do fim de vida, da saúde mental comunitária, integram atividades científicas, académicas e interculturais.

7.2.5. Integration of scientific, technological and artistic activities in national and international projects and/or 

partnerships. 

There is a network of partners in the community, which materializes in joint activities - integrating health 
promotion and identification of risk factors with screenings and education sessions for health in specific 
groups and communities. We relate education, knowledge transfer and research, in projects / community 
extension partnerships. Examples the 4th year research projects focused on "PReSaMe" project on mental 
health responses, within Supramunicipalities platforms of Setúbal Peninsula and Alentejo coast; 1st year, 
around the Needs of Older Persons; 3rd year, peer education for risk reduction, a project with the CRI. 
More lasting examples are "March Women", partnership with Radio Journal, coordination with DGS and 
conducting thematic seminars. International partnerships, the realization of IP's and the work at the end of 
life area, community mental health, integrate scientific, academic and intercultural activities.

7.2.6. Utilização da monitorização das atividades científicas, tecnológicas e artísticas para a sua melhoria. 

As atividades realizadas, quer de acordo com os eixos estratégicos do Plano ESS-IPS, quer em resposta a 
solicitações dos parceiros na comunidade e a interesses comuns, são planeadas, realizadas e avaliadas, 
quer a partir dos indicadores definidos na ESS, quer das metas concertadas nos projetos. Procura-se 
relacionar a atividade científica dos docentes, a investigação que emerge dos contextos de prestação de 
cuidados, o ensino e as atividades com a comunidade, pelo que a avaliação por indicadores e da 
satisfação dos intervenientes é central, seja obtida em reuniões com orientadores e enfermeiros chefes, 
pela avaliação dos estudantes e docentes, nos relatórios/memos produzidos. A monitorização e avaliação 
contínua permite incluir melhorias ou desencadear outros projetos. 

7.2.6. Use of scientific, technological and artistic activities' monitoring for its improvement. 

The activities carried out either in accordance with the strategic axes of ESS-IPS plan, or in response to 
requests from partners in the community and common interests are planned, implemented and evaluated 
either from the indicators set in ESS or concerted goals in the projects. It seeks to relate the scientific 
activity of teachers, the research emerging from the context of care, and the teaching with activities with 
the community, so the assessment indicators and the satisfaction of stakeholders is central. This 
evaluation is obtained in meetings with clinical supervisors and head nurses, by the evaluation of students 
and teachers, and from reports / memos produced. The continuous monitoring and assessment allows to 
include improvements or trigger other projects.

7.3. Outros Resultados 

Perguntas 7.3.1 a 7.3.3 

7.3.1. Atividades de desenvolvimento tecnológico e artístico, prestação de serviços à comunidade e formação 

avançada na(s) área(s) científica(s) fundamental(ais) do ciclo de estudos. 

Respondendo às necessidades da comunidade, o Departamento de Enfermagem tem desenvolvido pós 
graduações nas áreas da Saúde Escolar; Saúde Mental; Enf. Médico-Cirúrgica; Saúde Sexual e 
Reprodutiva – Mutilação Genital Feminina; e Enf. do Trabalho. Também Mestrados em Enf. Saúde Mental e 
Psiquiátrica; Enf. Médico-Cirúrgica; Enf. Perioperatória.
A ESS associa-se anualmente à autarquia e/ou a entidades locais da área da saúde/social na realização de 
rastreios de saúde à população do concelho. Os resultados dos projetos de investigação realizados com e 
para a comunidade são devolvidos às instituições/comunidade e a ESS participa na transferência desse 
conhecimento e no apoio às mudanças necessárias. 
Desde há vários anos que a ESS tem uma participação ativa no Conselho Local de Ação Social; na Radio 
Jornal; na Comissão de Ética do Centro Hospitalar de Setúbal e na supervisão clínica da equipa de 
enfermagem da Equipa Especializada de Tratamento do Barreiro (área da adição).

7.3.1. Activities of technological and artistic development, consultancy and advanced training in the main 

scientific area(s) of the study programme. 

Responding to community needs, the Nursing Department has developed post graduations in the areas of 
School Health; Mental Health;. Medical-Surgical Nursing; Sexual and Reproductive Health - Female Genital 
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Mutilation; and Labour Nursing. Also Masters in Mental Health and Psychiatric Nursing; Medical-Surgical 
Nursing; Perioperative Nursing.
The ESS annually partners with the local authority and/or local entities in the health/social sector in 
conducting health screenings to the community population. The results of research projects conducted 
with and for the community are returned to institutions/community and the ESS participates in the transfer 
of knowledge and support for necessary changes.
Course teachers have, for several years, an active participation in the Local Council of Social Action 
(CLAS); on Radio Journal, on the ethics Committee of Setubal Hospital Center and on clinical supervision 
of the Barreiro Specialized Treatment Team nursing team (addiction area).

7.3.2. Contributo real dessas atividades para o desenvolvimento nacional, regional e local, a cultura científica, 

e a ação cultural, desportiva e artística. 

Os dados anónimos dos rastreios de saúde realizados anualmente por docentes e estudantes contribuem 
para a caraterização de variáveis socio demográficas bem como de morbilidade da população, sendo 
integrados nas estatísticas das organizações de saúde parceiras e fontes de orientações para ações 
seguintes no sentido da saúde comunitária.
A formação pós graduada do Departamento de Enfermagem tem uma filosofia que valoriza os projetos de 
intervenção em contexto. São vários os projetos que estiveram na origem de melhorias assistenciais e 
organizacionais não apenas dos serviços de saúde mas também de escolas e indústrias. Considerando as 
proveniências destes estudantes e os locais de estágio, os contributos para o desenvolvimento 
institucional vão do Algarve à zona da Grande Lisboa.
As participações de docentes nas instituições locais, regionais e nacionais têm um impacto proporcional à 
sua área de expertise e esfera de ação. (Ex: CNECV; Ordem dos Enfermeiros)

7.3.2. Real contribution for national, regional and local development, scientific culture, and cultural, sports and 

artistic activities. 

Anonymous data from health screenings annually performed by teachers and students contribute to the 
characterization of demographic socio variables and population morbidity, being integrated in the partner 
health organizations statistics and becoming sources of guidance for the following actions towards 
community health.
The post-graduate training has in the Department of Nursing a philosophy which values the intervention 
projects in context. There are several projects that have led to assistance and organizational improvements 
not only in health services but also schools and industries. Considering the origins of these students and 
internships, contributions to the institutional development go from Algarve to the Great Lisbon area.
The participation of teachers in local, regional and national institutions have a proportional impact on their 
area of expertise and sphere of action. (Ex: CNECV; Order of Nurses)

7.3.3. Adequação do conteúdo das informações divulgadas ao exterior sobre a Instituição, o ciclo de estudos 

e o ensino ministrado. 

O GICOM-IPS (Gabinete de Imagem e Comunicação do Instituto Politécnico de Setúbal) é a estrutura 
responsável pela imagem e comunicação do IPS. Tem como objetivo facilitar a interação do IPS e das suas 
Unidades com os públicos e os parceiros indispensáveis às atividades de formação, de investigação e 
desenvolvimento e de intervenção cultural e social que desenvolve. Esta é uma área que tem vindo a ser 
melhorada sistematicamente mas que carece, ainda, de atenção. O Portal do IPS tem informação genérica 
e diversificada sobre o mesmo, dirigida a vários tipos de utilizadores. O Portal da ESS tem informação 
específica sobre a escola, os protocolos, os cursos e respectivos concursos, dirigida a futuros estudantes, 
estudantes, docentes e outros públicos. As formações pós graduadas e as de curta duração são também 
divulgadas em mailing para ex estudantes e instituições parceiras e também em papel, para estas últimas.

7.3.3. Suitability of the information made available about the institution, the study programme and the 

education given to students. 

The Gicom-IPS (Image and Communication Office of the Polytechnic Institute of Setúbal) is the structure 
responsible for the image and communication of IPS. Aims to facilitate the interaction of IPS and its units 
to the public and partners necessary to training activities, research and development and cultural and 
social intervention that develops. This is an area that has been systematically improved but still lacks 
attention. The IPS Portal has broad and diverse information about it, directed to various types of users. The 
Portal of the ESS has specific information about the school, protocols, courses and applications, aimed at 
prospective students, students, teachers and other stakeholders. The post graduate training and short 
duration courses are also disclosed in mailing to former students and partner institutions as well as on 
paper, to the latter.

7.3.4. Nível de internacionalização

7.3.4. Nível de internacionalização / Internationalisation level

%
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Percentagem de alunos estrangeiros matriculados no ciclo de estudos / Percentage of foreign students enrolled in the study 
programme

0.5

Percentagem de alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Percentage of students in international mobility 
programs (in)

4.1

Percentagem de alunos em programas internacionais de mobilidade (out) / Percentage of students in international mobility 
programs (out)

9.1

Percentagem de docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Percentage of foreign teaching staff (in) 8

Mobilidade de docentes na área científica do ciclo de estudos (out) / Percentage of teaching staff in mobility (out) 24

8. Análise SWOT do ciclo de estudos

8.1 Análise SWOT global do ciclo de estudos 

8.1.1. Pontos fortes 

A maioria dos pontos fortes foi apontada, unanimemente, nestes termos ou semelhantes, por estudantes, 
docentes, intervenientes no processo de formação dos contextos de prática clínica, empregadores e 
Alumni.

1. Docentes e Estudantes - Qualificação dos docentes; Exigência na aprendizagem dos estudantes; Boa 
relação pedagógica (proximidade dos docentes-discentes); Cultura profissional de enfermagem forte dos 
docentes (transferida para os estudantes); Capacidade de iniciativa, responsabilização e 
comprometimento dos Estudantes com o curso; Estudantes com bom desempenho, bons conhecimentos 
técnico-científicos e capacidade de resolução de problemas; Inclusão de estudantes em atividades/ grupos 
de investigação; Oportunidade do estudante poder fazer parte de novos projetos que acontecem na 
comunidade

2. Envolvente - Participação e envolvimento dos orientadores dos contextos de prática clínica; 
Desenvolvimento de projetos com a comunidade - programa de Extensão Comunitária, que melhora a 
articulação entre a Escola e as Instituições; Disponibilidade para realizar projetos de parceria; Relação 
estabelecida com a escola que motiva os enfermeiros a serem orientadores (boa adesão a ser enfermeiros 
orientadores);Favorece experiências de relações internacionais e mobilidade de estudantes; Elevada taxa 
de empregabilidade do curso, que afeta o recrutamento de estudantes e a imagem do curso.

3. Plano de estudos - Coerência entre a estrutura formal e funcional do CLE – a dinâmica curricular e 
dimensão das turmas são favorecedoras das relações interpessoais (docente-discentes, entre discentes); 
Organização do Plano de Estudos em eixos transversais - relevância das abordagens de enfermagem, 
ético-jurídica, do eixo de Relação de Ajuda e da Investigação; A exigência teórica, salientando-se os 
Fundamentos no Processo de Enfermagem e na Prática Baseada nas Evidências; A componente prático-
laboratorial do Ensino Teórico, aulas práticas e a oportunidade dos estudantes aprenderem as técnicas 
num ambiente seguro e controlado antes de iniciarem ensino clínico; Requer Trabalho de Equipa; Visão 
eclética da teorização em enfermagem; A multidisciplinariedade existente ao longo dos quatro anos; 

4. Metodologias - favorecedoras da compreensão e integração profissional (visitas de estudo e de 
observação, seminários com especialistas, participação de enfermeiros em eventos); Modelo de 
supervisão e acompanhamento em Ensino Clínico; Possibilidade de utilização dos recursos de 
laboratórios e prática simulada (e acesso para treino livre); 

5. Recursos e funcionamento geral - Utilização do Moodle; acesso gratuito a Bases de Dados e recursos 
bibliográficos; Existência do Critical ESS; Respostas institucionais aos processos de internacionalização 
dos estudantes incoming; Apoio do IPS do ponto de vista económico (faseamento das propinas, bolsas, 
etc.); Escola que forma na área da Saúde e não em formato mono profissional, num Instituto que tem 
políticas vanguardistas.

8.1.1. Strengths 

Most strengths was appointed unanimously in these terms or similar, for students, teachers, actors 
involved in the training of clinical practice settings, employers and Alumni.

1. Teachers and Students - Qualification of teachers; Requirement on student learning; Good pedagogical 
relationship (proximity of teachers-students); Strong professional culture of nursing teachers (transferred 
to students); Capacity for initiative, accountability and commitment of students to the course; Students 
with good performance, good technical and scientific knowledge and problem-solving ability; Inclusion of 
students in activities / research groups; Student opportunity to be part of new projects happening in the 
community

2. Environment - Participation and involvement of supervisors of clinical practice settings; Development 
projects with the community - Community Outreach program, which improves the relationship between the 
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school and institutions; Availability to undertake partnership projects; Established relationship with the 
school that motivates nurses to be mentors (good adhesion to be guiding nurses); favors international 
relations of experience and mobility of students; High stroke employment rate, which affects the 
recruitment of students and the image of the course.

3. Study Plan - Consistency between the formal and functional structure of CLE - curriculum dynamics and 
class sizes are favoring interpersonal relations (teacher-students, among students); Organization of the 
Study Plan on cross-cutting issues - relevance of nursing approaches, ethical and legal, the Help 
Relationship axis and research; The theoretical requirement, emphasizing the Fundamentals in Nursing 
Process and Practice based on evidence; The practical and laboratory component of Theoretical 
education, practical classes and the opportunity for students to learn the techniques in a safe and 
controlled environment before commencing clinical instruction; Requires Teamwork; Eclectic view of 
theorizing in nursing; Existing multidisciplinary over the four years;

4. Methodologies - favoring understanding and professional integration (study visits and observation, 
seminars with experts, participation of nurses events); Model of supervision and monitoring in Clinical 
Practice; Possibility of using the resources of laboratories and simulated practice (and access to free 
training);

5. Resources and overall operation - Use of Moodle; Free access to databases and library resources; 
Critical existence of the ESS; Institutional responses to internationalization processes of incoming 
students; IPS support from an economic point of view (phasing of tuition, scholarships, etc.); School how 
in the area of   health and not in professional mono format, an Institute that has avant-garde policies.

8.1.2. Pontos fracos 

1. Plano de estudos - existência de uma unidade curricular com 30 ECTS, no 2º ano, dificultando a 
transição de ano (EC de Enfermagem IV) concorrendo para nível de desistência ou insucesso durante o 
segundo ano do CLE; parca relação entre as UC’s de Patologia II e as 3 UC’s de Enfermagem desse 
semestre, com a divisão interna da Patologia II em três módulos de patologias (psiquiátrica, pediátrica e 
obstétrica) ; número elevado de docentes em algumas unidades curriculares; número elevado de 
elementos de avaliação em algumas UC; sobrecarga horária semanal (horas de contato, carga curricular); 
perceção de menor articulação entre as diferentes unidades curriculares que não são de enfermagem; 

2. Horário e calendários: referência a desequilíbrio e concentração de Unidades Curriculares no horário 
semanal; períodos concentrados de avaliações, em avaliação contínua; 

3. Funcionamento geral: atendimento limitado no Sector Académico (resposta telefone - e-mail e em 
termos do horário de funcionamento); dificuldade de apoios administrativos e de gestão de espaços ligado 
ao curso 

8.1.2. Weaknesses 

1. Syllabus: there is a course with 30 ECTS in the 2nd year, making the transition year (EC Nursing IV) 
contributing to level of withdrawal or failure during the second year of CLE; meager relationship between 
UC's pathology II and 3 UC's Nursing this semester, with the internal division of Pathology II pathologies in 
three modules (psychiatric, pediatric and obstetric); high number of teachers in some courses; high 
number of elements in some evaluation RU; weekly work load (contact hours, course load); perception of 
lower articulation between the different courses that are not nursing;

2. Schedule and calendars: Reference to balance and concentration of Curricular Units in the weekly 
schedule; concentrated periods assessments, continuous assessment;

3. General operation: limited service in the Academic Sector (answer phone - e-mail and in terms of 
working hours); difficulties in administrative support and management of spaces connected to the course

8.1.3. Oportunidades 

1. A valorização da dimensão internacional.
2. Novos públicos que desafiam os processos de ensino aprendizagem.
3. A abertura das Instituições (Públicas, Privadas e do Sector Social) aos Ensinos Clínicos.
4. Inclusão da Comunidade nos projetos desenvolvidos pela Escola e da Escola nos projetos da 
Comunidade.
5. Relações de parceria com a comunidade nacional e internacional.
6. Realização de projetos que aproximam a academia e a prática clínica, potenciando o desenvolvimento 
futuro de mais atividade de investigação.
7. Elevada procura de Enfermeiros fora de Portugal.
8. Reconhecimento da boa preparação dos estudantes e diplomados da ESS-IPS
9. Boa imagem nacional e internacional do curso, dos estudantes, dos diplomados, dos docentes.
10. Proximidade da equipa docente a organizações e associações profissionais e de cidadania.
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8.1.3. Opportunities 

1. The appreciation of the international dimension.
2. New public that challenge the teaching and learning processes. 
3. The opening of the institutions (Public, Private and Social Sector) to Clinical Learning.
4. Community Inclusion in the projects developed by the School and the School in community projects. 
5. Partnership relations with national and international community.
6. Carrying out projects that bring academia and clinical practice, promoting the future development of 
more research activity.
7. High demand for nurses outside Portugal.
8. Recognition of good preparation for students and graduates of ESS-IPS.
9. Good national and international image of the course, students, graduates, teachers. 
10. Close the teaching staff the organizations and professional associations and citizenship.

8.1.4. Constrangimentos 

1. Ambiente social e económico - crise e austeridade nacional
2. Aumento do número de trabalhadores-estudantes
3. Políticas Científicas e de Ensino Superior ao nível nacional
4. Dificuldade nos contextos de ensino clínico (dotação dos enfermeiros)
5. Sobrecarga dos Profissionais de Saúde nos contextos de prestação de cuidados de saúde, 
nomeadamente dos Enfermeiros
6. Dificuldade de Acessos ao Campus – transportes 
7. Saída do país dos diplomados em Enfermagem por falta de contratação.

8.1.4. Threats 

1. Social and Economic Environment - crisis and national austerity
2. Increase in the number of working students
3. Scientific Policy and Higher Education at the national level
4. Difficulty in clinical education contexts (allocation of nurses)
5. Overload of health professionals in the contexts of health care delivery, in particular nurses
6. Access Difficulty Campus - transport
7. The country of graduates in Nursing output for lack of hiring.

9. Proposta de ações de melhoria

9.1. Ações de melhoria do ciclo de estudos 

9.1.1. Ação de melhoria 

Revisão do Plano de estudos
Discute e materializa os aspetos do curriculum que podem ser melhorados, em termos de estrutura, 
conteúdos, metodologias. 
Resulta dos contributos de 3 relatórios de concretização de Bolonha (2008-10), 3 relatórios de 
monitorização (2011-13), 5 avaliações globais do CLE pelos estudantes (SCH, 4º ano), avaliação das UC 
pelos docentes e discentes, reuniões com os docentes, estudantes, intervenientes na formação (2015), 
questionários aplicados em 2015 (orientadores, estudantes, docentes, Alumni, empregadores nacionais e 
estrangeiros).
Respeita o enquadramento jurídico da profissão - regulamentação da profissão (Lei 9/2009 de 4 de março) 
e recomendações da Ordem dos Enfermeiros. Reconhece-se que a avaliação global do curso é muito boa, 
pelo que as alterações demandam a melhoria contínua da qualidade educativa.

Re-explicitação dos supostos do plano de estudos: eixo central "relação de cuidado de enfermagem ao 
longo do ciclo vital", visibilizar os destinatários dos cuidados, reforçar os eixos transversais do curso 
(Enfermagem - Relação de Ajuda e Comunicação Terapêutica - Ética, Direito e Deontologia Profissional - 
Investigação) e a diferença da sua emergência nos dois primeiros anos (UC autónomas) e integração nos 
EC a partir do 3º e 4º anos (RACT e Processo de Enfermagem); os 120 ECTS de Ensinos Clínicos sendo 
que as UC de EC têm a mesma designação da UC de Enfermagem. Assim, melhorar a expressão de 
verticalização do plano de estudos no semestre e de transversalidade no curso.

Visando melhorar os processos de transição no 2º ano: desdobrar a UC de Ensino Clínico de 30 ECTS em 
três UC, de acordo com os contextos de prática clínica em que se realizam.

Creditar a mobilidade, de acordo com as atuais regras: desdobrar o Estágio de Opção (20 ECTS) em duas 
UC (de 20 e 10 ECTS)

Visando otimizar e articular as aprendizagens: verticalizar o eixo das Aprendizagens em Contexto 

Page 191 of 275ACEF/1516/25242 — Guião para a auto-avaliação

28/12/2015http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=7eb76255-1ced-8395-9c86-...



Simulado, em todos os semestres com dimensão de ensino teórico; fundir UC que se complementam 
(Enfermagem I, História e Sistema de Saúde); melhorar a articulação entre especialidade de enfermagem e 
médica com a integração dos módulos de Patologia II - psiquiátrica, pediátrica e obstétrica - nas UC de 
Enfermagem com o mesmo tema); trocar a sequência nos semestres (Biofísica e Bioquímica, 
Microbiologia, Epidemiologia, Estatística, Investigação I).

Participação das Ciências Biomédicas e das Ciências Sociais Humanas, reorganizando/criando UC e 
aproximando das UC de Enfermagem.

Metodologias: recolha de contributos das avaliações (estudantes, docentes, orientadores, stakeholders, 
Alumni), reuniões de debate (2015), primeiro desenho do plano (junho/outubro 2015) e das UC; recolha das 
propostas dos responsáveis para as UC (novembro 2015); recomendações de redução do número de 
docentes por UC, se aplicável, atribuição média de 30% de workload do estudante no semestre e de 
agregação/escolha de menor número de instrumentos de avaliação.

9.1.1. Improvement measure 

Review of Syllabus

discusses and embodies aspects of the curriculum that could be improved in terms of structure, 
reorganization of content and methodologies. Gathers review of the contributions of three reports of 
realizing Bologna (2008-10) of 3 monitoring reports (2011-13 ) of 5 overall CLE evaluations by students 
(SCH, 4th year), evaluation of UC by teachers and students, meeting with teachers, students, stakeholders 
in education (2015), questionnaires applied in 2015 (tutors, students , teachers, Alumni, national and 
foreign employers).

Respects the legal framework of the profession - regulation of the profession (Law 9/2009 of March 4) and 
the Nurses Order of recommendations.
It is recognized that the overall assessment of the course is very good, so changes require the continuous 
improvement of educational quality.

Re-explanation of the alleged syllabus: central axis "of nursing care ratio across the life cycle," visualize 
the recipients of care, strengthen the cross-stroke axes (Nursing - Helping Relationship and 
Communication Therapy - Ethics, Law and Professional Deontology - research) and the difference of their 
emergence in the first two years (UC autonomous) and integration in the Clinical Learning from the 3rd and 
4th years (RACT and Nursing Process); 120 ECTS Clinical Learning and that the EC UC teem the same 
designation UC theoretical nursing. Thereby improving the vertical expression of the syllabus for the 
semester and mainstreaming the course.

To improve the transition processes in the 2nd year: deploy UC clinical teaching 30 ECTS in three UC, 
according to the clinical practice of contexts in which they perform.

Credit mobility, according to the current rules: deploy Option Internship (20 ECTS) at two UC (of 20 and 10 
ECTS)

To optimize and coordinate learning: verticalize the axis of Learning in Context Simulated in every 
semester with dimension of theoretical; merge UC that complement (Nursing I, History and Health System; 
integrate Pathology module II - disorders (psychiatric, pediatric and obstetric - in Nursing UC with the same 
theme); change the sequencing in semesters (Biophysics and Biochemistry Microbiology, Epidemiology, 
Statistics, Research I).

Participation of Biomedical Sciences and Human Social Sciences, reorganizing / creating UC and 
approaching the UC Nursing.

Methodologies to date:
collecting input of ratings (students, teachers, counselors, stakeholders, Alumni), discussion meetings 
(2015), the foreground of the drawing (June / October 2015) and UC; determining those responsible and 
collecting proposals for UC (November 2015); reduction recommendations in the number of teachers by 
UC, where applicable, the average allocation of 30% of student workload in half and aggregation / choice of 
fewer assessment tools.

9.1.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 

Prioridade alta [2015/2016]
1. Implementar separação do Estágio de Opção em Opção I e II (despacho publicado em abril 2015), 
viabilizando a creditação da mobilidade internacional (20 ECTS)

Prioridade média [2016]
1. Finalizar o desenho interno das unidades curriculares, considerando que a perspetiva global do plano já 
foi discutida e consensualizada, especificamente quanto à tipologia de aulas, equipa docente, 
metodologias de ensino-aprendizagem e avalição bem como distribuição de serviço letivo.
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2. Preparar plano de transição
3. Ajuizar dos contributos do Relatório de Monitorização 2014/2015
4. Integrar os contributos da CAE no processo de avaliação externa
5. Reunir com os orientadores de ensino clínico, discutindo as alterações
6. Finalizar o plano de estudos
7. Alterar os Guias do Docente e do Estudante do CLE

9.1.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline. 

High priority [2015/2016]
1. Implement separation of Option Internship in Option I and II (order published in April 2015), enabling the 
accreditation of international mobility (20 ECTS)

Medium priority [2016/2017]
1. End the internal design of courses, considering that the global perspective of the plan has been 
discussed and approved, specifically about sessions type, teacher's team, methodologies and distribution 
of letive service.
2. Prepare transition plan
3. Judging the contributions of the Monitoring Report 2014/2015
4. Integrate the CAE contributions on external evaluation process
5. Discuss the changes with nurses supervisors
6. Finish the syllabus
7. Change the Teacher Guides and CLE student

9.1.3. Indicadores de implementação 

[2015/2016]
1. Realização dos Estágios de Opção I e II, pelos estudantes, em 2015/2016
2. Finalização das fichas de unidade curricular, incuindo as tipologias de aula e a equipa docente 
(apresentam-se neste Relatório as fichas de UCs ainda sem estes dois aspetos concluídos)

[2016/2017]
3. Existência de um plano de transição curricular
4. Inclusão de contributos do relatório de monitorização 
5. Inclusão dos contributos da CAE 
6. Republicação do plano de estudos 
7. Produção dos novos Guias do Docente e do Estudante do CLE

[2017/2018]
8. Implementação do novo plano de estudos

9.1.3. Implementation indicators 

[2015/2016]
1. Realization of the Internship Option I and II, by students in 2015/2016
2. Finalization of course chips, incuindo the class types and the teaching team (are presented in this report 
PAs chips still not completed these two aspects)

[2016/2017]
3. The existence of a curricular transition plan
4. Inclusion of contributions from the monitoring report
5. CAE contributions of Inclusion
6. Republication syllabus
7. Production of the new Teaching Guides and CLE student

[2017/2018]
8. Implementing the new syllabus

9.1. Ações de melhoria do ciclo de estudos 

9.1.1. Ação de melhoria 

Horário e calendários

Historicamente, são repetidas os comentários relativos à excessiva carga letiva espelhada em horários 
semanais demasiado preenchidos, que corresponde sensivelmente a 30h letivas de contato em período 
teórico - e, adicionam-se as questões de sobreocupação de salas em período letivo (e esvaziamento em 
períodos de ensino clínico). Assim, reconhece-se que a elaboração dos horários e calendários representa 
uma dificil tarefa, quer do ponto de vista da gestão do processo educativo, quer da gestão dos espaços 
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físicos disponíves, bem como da diversidade destes espaços, associada à tipologia de aulas. Considere-
se, ainda, que o tempo dispendido pelos gestores de ano, para realização e gestão quotidiana do horário, 
colhe frutos também na substituição inter-UCs ou inter-docentes, se necessário, para assegurar a melhor 
distribuição dos tempos letivos e reduzir a necessidade de aulas de substituição (ou reposição).
Os estudantes referiam também um desequilíbrio e concentração de Unidades Curriculares no horário 
semanal, sendo que existiam muitas horas da mesma UC, no mesmo dia. Eventualmente, a concentração 
de avaliações, igualmente referida, pode ser imputável a «finalizar» as UC pela mesma altura do semestre, 
na 17ª ou 18ª semana.

Foram implementadas estratégias para reduzir o problema, algumas das quais integradas no Regulamento 
Académico em 2015/2016, quanto ao numero de horas/dia e por docente.

Os horários realizam-se, atualmente, para as 18 semanas, sem identificação das salas disponíveis 
(informação que é atualizada pelo gestor de ano antes de cada semana).

Não obstante diversas tentativas, não se consegue operacionalizar um horário-semanal-tipo, até porque 
(para reduzir a concentração de avaliações contínuas) os finais das UC no 1º e 2º ano se procuraram 
desfazar (existem UC que decorrem em 6, 8, 10, 12 semanas no total das 18 semanas do semestre).

Os horários são submetidos a Conselho Pedagógico e Técnico-Científico, e aprovados pela Direção, bem 
como os mapas de avaliações em exames (época normal, de recurso, especial).

A utilização do Portal, associando distribuição de serviço letivo e horários na realização dos sumários no 
Portal, tem vindo racionalizar a gestão dos tempos.

O novo plano de estudos terá, à implementação, uma redução de 159 horas de contacto, no total das UC 
teóricas e uma harmonização em termos das horas dos EC - o que representa passar das atuais 30-32h por 
semana para menos de 30h em todos os semestres (intervalo entre 29 no 1º ano a 25/16 no 3º e 4º). Assim, 
a medida mais forte para a redução da carga letiva será o novo plano de estudos.

9.1.1. Improvement measure 

Schedule and calendars

Historically, they are repeated complaints about the "hourly spot", which roughly corresponds to 30h 
contact Semester in theoretical period - and add up the sobreocupação issues halls in school year (and 
emptying in clinical teaching periods). Thus, it is recognized that the preparation of schedules and 
calendars is a difficult task, both from the point of view of the management of the educational process or 
the management of disponíves physical spaces as well as the diversity of these spaces, associated with 
type classes. Consider also that the time spent by year managers, for making and daily management of 
time, harvesting fruits also in the inter-PAs replacement or inter-teaching, if necessary, to ensure better 
distribution of academic times and reduce need for replacement classes (or replacement).
Students also reported an imbalance and concentration of Curricular Units in the weekly schedule, and 
there were many hours of the same UC, on the same day. Eventually, the concentration assessments, also 
referred to, may be attributable to "finalize" the UC around the same time of the semester, the 17th or 18th 
week.

Strategies have been implemented to reduce the problem, some of them integrated in the Academic 
Regulations in 2015/2016, as the numerber and hours / day per teacher.

Timetables are held today for 18 weeks without identification of rooms available (information that is 
updated by the year manager prior to each week).

Despite several attempts, no one can operate a schedule-weekly-type, because (to reduce the 
concentration of ongoing evaluations) end-of UC on the 1st and 2nd year is sought variations in the end 
(there are UC taking place in 6, 8, 10 12 weeks total of 18 weeks of the semester).

Schedules are subject to Pedagogical and Scientific-Technical Council, and approved by the management, 
as well as maps of ratings in tests (normal time, resource, special).

The use of the Portal, associating distribution service and school schedules in achieving the summaries on 
the Portal, has been streamlining the management of the times.

The new syllabus will have to implement a reduction of 159 contact hours of UC theoric and harmonization 
in terms of the hours of the EC - which is spending the current 30-32h a week for less than 30h at all 
semester (range 29 in the 1st year 25/16 on the 3rd and 4th). Thus, the strongest measure for reducing the 
course load will be the new syllabus.
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9.1.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 

Prioridade alta [2015/2016]
1. Participação nas reuniões ESS que visam harmonizar horários e gestão de espaços (quer no atual plano 
de estudos, quer nas alterações do novo plano, que prevê ensino clínico no 1º semestre para o 2º ano)
2. Contribuir para as soluções que serão encontradas quanto a horários (em plano, a constituição de uma 
comissão de horários)

Prioridade média [2016/2017]
3. Manter o planeamento a 18 semanas, desfazando os finais das UC's
4. Avaliar o impacto das alterações realizadas quanto aos horários e calendários

Prioridade média [2017/2018]
5. Na execução do novo plano de estudos, monitorizar o impacto da redução da carga horária

9.1.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline. 

High priority [2015/2016]
1. Participation in the ESS meetings to harmonize schedules and space management (whether in the 
current study plan, or the amendments of the new plan, which provides clinical teaching in the 1st half to 
the 2nd year)
2. To contribute to the solutions to be found as the time (in plan, the establishment of a commission of 
schedules)

Medium priority [2016/2017]
3. Keep planning to 18 weeks, varying the ends os UC's
4. Assess the impact of changes made regarding schedules and calendars

Medium priority [2017/2018]
5. Evaluate the impact of decreasing contact hours in the new curriculum

9.1.3. Indicadores de implementação 

1. evidência de mancha horária mais leve em termos de horário 
2. maior satisfação dos estudantes com as manchas semanais horárias
3. maior satisfação dos gestores de ano, com mais tempo para o acompanhamento do processo educativo 
e a articulação das UCs do ano

9.1.3. Implementation indicators 

1. evidence of lighter hourly spot in terms of time
2. greater student satisfaction with the hourly weekly spots
3. greater satisfaction year managers, with more time to monitor the educational process and the 
articulation of UCs of the year

9.1. Ações de melhoria do ciclo de estudos 

9.1.1. Ação de melhoria 

Quanto ao Funcionamento geral foram identificados dois elementos: 
a) atendimento limitado no Sector Académico (resposta telefone - e-mail e em termos do horário de 
funcionamento) e 
b) dificuldade de apoios administrativos e de gestão de espaços ligados ao curso.

Desde o início da atividade da ESS (em 2000) que o atendimento aos estudantes era realizado na 
Secretaria da Escola, o que permitia uma elevada proximidade e a resolução rápida dos problemas, em 
períodos de intervalo de aulas e períodos de almoço. Quando o processo de centralização foi 
implementado (em dezembro de 2012), essa mudança deu lugar a repetidas queixas e reclamações de 
maior dificuldade de acesso, de gestão mais difícil dos processos individuais, eventualmente também pela 
elevada carga horária de aulas e/ou a existência de longos períodos de ausência em ensino clínico. 
Não foi um ajustamento fácil para os então estudantes, que lamentaram a perda de proximidade com os 
funcionários, que os conheciam e aos seus processos. Progressivamente, fazendo chegar feedback das 
reclamações e existindo alteração e ajustamento de processos, a insatisfação foi-se reduzindo.

No decurso dos anos letivos seguintes, para os novos estudantes a realidade é a que é oferecida pela 
Divisão Académica, pelo que em 2014/2015 as referências centram-se na dificuldade de aceder à Divisão 
Académica, por telefone ou email e o período de funcionamento que colide com as aulas (sendo 
constatado pelos docentes que os estudantes solicitam ausentar-se ou chegar atrasados ao início da aula 
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devido ao atendimento na DA).

Releva-se que foram e estão a ser tomadas medidas na Divisão Académica para melhorar o atendimento 
telefónico e a resposta por e-mail.

O outro elemento que apresenta dificuldades diz respeito ao apoio administrativo e de gestão de espaços 
ligado ao curso. Associa-se a redução de funcionários não docentes da ESS, assim como a elevada carga 
de trabalho em secretariar o curso (desde logo, também pelo elevado número de ofícios e 
correspondências com o exterior, mormente para os pedidos de Ensino Clínico). 

Eventualmente, um planeamento mais antecipado poderá reduzir as dificuldades, ainda que os próprios 
docentes se debatam com períodos de elevada densidade de trabalho. Associe-se que um dos aspetos 
referidos pelas instituições prestadoras de cuidados de saúde é exatamente o tempo de chegada dos 
pedidos. 
Sabendo da existência de recrutamento de funcionários a decorrer, este ponto poderá vir a resolver-se ou 
a atenuar-se a breve trecho.

9.1.1. Improvement measure 

As for General functioning two elements have been identified:
a) limited attention in the Academic Sector (answer phone - e-mail and in terms of opening hours) and
b) difficulty of administrative support and of course linked to space management.

Since the beginning of the ESS activity (in 2000) that the service to students was held at the Secretariat of 
the School, which allowed a high proximity and rapid resolution of problems in class periods and lunch 
interval periods. When the process of centralization was implemented (in December 2012), this change has 
led to repeated complaints and claims more difficult to access, more difficult to manage individual cases, 
possibly also by the high workload of classes and / or the existence long periods of absence in clinical 
teaching.
It was not an easy adjustment and then the students, who mourned the loss of proximity to the officials, 
who were in their processes. Gradually brought feedback complaints and there change and adjustment 
processes, dissatisfaction was up reducing.

During the following school years, for new students the reality is that is offered by the Academic Division 
at that in 2014/2015 the references focus on the difficulty of accessing the Academic Division, by phone or 
email and the operating time colliding with classes (being observed by teachers that students ask for time 
off or arrive late to the start of class due care in AD).

Clearly states that have been and are being taken measures, in the Academic Division, to improve 
telephone answering and the answer by e-mail.

The other element that presents difficulties with regard to administrative support and of course linked to 
space management. Is associated with a reduction of non-teaching staff of ESS, as well as high workload 
secretary in the course (first, also the large number of letters and correspondence with the outside, 
especially for Clinical Teaching requests).

Eventually, a more advance planning can reduce the difficulties, even if the teachers themselves are 
discussed with periods of high density work. Join one of the aspects mentioned by the providers of health 
care institutions is the exact time of arrival of requests.
Knowing the existence of employee recruitment taking place, this point is likely to resolve or mitigate up 
shortly.

9.1.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 

[2015-2016]
Monitorização das dificuldades dos estudantes na relação com a DA
Comunicação do feed-back - informação institucional das dificuldades
Planeamento dos Ensinos Clinicos para 2016/2017
Envio dos pedidos de EC em Março-Abril

[2016-2017]
Participar na integração do(s) novo(s) funcionários não docentes da ESS
Preparar mais cedo os planeamentos de visitas de estudo, de observação e os pedidos de ensino clínico
Avaliação/monitorização 

9.1.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline. 

…………………….
[2015-2016]
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Monitoring of the difficulties of students in relation to DA
Communication of feedback - institutional information of difficulties
Planning Clinicos Teachings for 2016/2017
Sending the Clinical Learning applications in March-April

[2016-2017]
Participate in the integration (s) new (s) non-teaching staff of ESS
Prepare sooner the schedules of study visits, observation and clinical learning applications
Evaluation / monitoring

9.1.3. Indicadores de implementação 

1. Acompanhamento do acesso dos estudantes à Divisão Académica
2. Preparação dos pedidos de EC em Março-Abril 
3. Finalização do planeamento dos Ensinos Clínicos até Maio
4. Pedidos de visitas de estudo e de observação dois meses antes da realização

9.1.3. Implementation indicators 

1. Monitoring the access of students to the Academic Division
2. Preparation of Clinical Learning applications in March-April
3. Planning Completion of Clinical Teaching by May
4. Order study visits and observation two months prior to

10. Proposta de reestruturação curricular (facultativo)

10.1. Alterações à estrutura curricular

10.1. Alterações à estrutura curricular 

10.1.1. Síntese das alterações pretendidas 

1. - Reforço do eixo central do curso "relação de cuidado de enfermagem ao longo do ciclo vital", tornando 
mais claro que as UC se focam nos destinatários dos cuidados, ciclo vital e contextos de prática clínica - 
1º ano, saúde adulto e idoso; 2º ano processos saúde-doença adulto e idoso; manter as áreas especificas 
no 3º ano e complexos no 4º ano
2. - Criar UCs relativas a Aprendizagens em contexto simulado (ACS), reduzindo ECTS das UC 
Enfermagem, em cada semestre teórico;
3 - Separar os 3 contextos de EC do 2º ano (com 30 ECTS), passando um EC de 10 ECTS para 1º semestre 
(em cuidados de saúde primários) e 2 no 2º semestre (de contexto hospitalar)
4 - Manter eixo de RA & CT em todos os semestres com EC, sendo UC autónoma no 1º e 2º ano, e incluindo 
módulos de OT nos ECs de 3º e 4º anos;
5 - Juntar UCs do eixo de ética, direito e deontologia, em UC
6 - Integrar abordagem médica em módulos nas 3 UC de Enfermagem do 3º ano (extingue Patologia II)
7 - Aumentar horas de trabalho autónomo.

10.1.1. Synthesis of the intended changes 

1. - Strengthening the central axis of the course "relation of nursing care over the life cycle", making clear 
that the focus on UC are the recipients of care, life cycle and clinical practice contexts - 1 year, adult and 
elderly health ; 2nd year health-disease processes adults and elderly; keep specific areas in the 3rd year 
and 4th year in the complex care;
2. - Create autonomous CU related to Learning in simulated setting (LSS), reducing ECTS of UC Nursing in 
each theoretical semester;
3 - Separate the 3 EC contexts of the 2nd year (30 ECTS), creating one CL10 ECTS for the 1st semester (in 
primary care) and 2 in the 2nd (in hospital settings)
4 - Keep RA & TC axis every semester with EC, and UC autonomous in years 1 and 2, and including OT 
modules in ECs 3rd and 4th year;
5 - Add UCs axis of ethics, law and deontology in one UC (I, II, III)
6 - Integrating medical approach in 3 modules in Nursing UC 3rd year (extinguishes Pathology II)
7 - Increase hours of autonomous student work.

10.1.2. Nova estrutura curricular pretendida (apenas os percursos em que são propostas alterações)

Mapa 
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10.1.2.1. Ciclo de Estudos:

Enfermagem

10.1.2.1. Study programme:

Nursing

10.1.2.2. Grau:

Licenciado

10.1.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):

<sem resposta>

10.1.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):

<no answer>

10.1.2.4 Nova estrutura curricular pretendida / New intended curricular structure

Área Científica / Scientific Area Sigla / Acronym ECTS Obrigatórios / Mandatory ECTS ECTS Optativos / Optional ECTS*

Enfermagem ENF 206 0

Ciências Biomédicas CBM 22 0

Ciências Sociais e Humanas CSH 12 0

(3 Items) 240 0

10.2. Novo plano de estudos

Mapa XII - - 1º ano / 1º semestre

10.2.1. Ciclo de Estudos:

Enfermagem

10.2.1. Study programme:

Nursing

10.2.2. Grau:

Licenciado

10.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):

<sem resposta>

10.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):

<no answer>

10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:

1º ano / 1º semestre

10.2.4. Curricular year/semester/trimester:

1st year/ 1st semester

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan

Unidades Curriculares / 

Curricular Units

Área Científica / 

Scientific Area 

(1)

Duração / 

Duration (2)

Horas Trabalho / 

Working Hours 

(3)

Horas Contacto / 

Contact Hours 

(4)

ECTS
Observações / 

Observations (5)

Enfermagem I – História e 
Fundamentos

ENF Semestral 243
T: 85; S: 40; OT: 
5

9
fusão História e 
SIstema de Saúde na 
Enf I
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Aprendizagens em 
Contexto Simulado I (ACS 
I)

ENF Semestral 108 TP: 25; PL:73 4 novo eixo de UCs

Didática em Enfermagem ENF Semestral 54
T: 10; S: 10; 
TP:5; OT:5 

2 s/ alt

Ética, Direito e 
Deontologia Profissional I 
(EDDP I )

ENF Semestral 81 T:40; S: 10 3
fusão Ética I e II, DP I 
e II e DSE

Anatomofisiologia I CBM Semestral 81 T: 40; TP: 15 3 s/ alt

Epidemiologia CBM Semestral 54 T: 25; TP:10 2 mudou de semestre

Microbiologia CBM Semestral 81
T:45; TP: 5; PL: 
15

3 mudou de semestre

Psicologia no Ciclo Vital I CSH Semestral 54 T:25; TP: 10 2 foco adulto e idoso

Sociologia e Psicologia da 
Saúde

CSH Semestral 54 T: 25; TP: 10 2 anterior SAS

(9 Items)

Mapa XII - - 1º ano / 2º semestre

10.2.1. Ciclo de Estudos:

Enfermagem

10.2.1. Study programme:

Nursing

10.2.2. Grau:

Licenciado

10.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):

<sem resposta>

10.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):

<no answer>

10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:

1º ano / 2º semestre

10.2.4. Curricular year/semester/trimester:

1st year / 2nd semester

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan

Unidades Curriculares / 

Curricular Units

Área Científica / 

Scientific Area 

(1)

Duração / 

Duration (2)

Horas 

Trabalho / 

Working Hours 

(3)

Horas 

Contacto / 

Contact Hours 

(4)

ECTS
Observações / 

Observations (5)

Enfermagem II – Saúde, 
Família e Comunidade

ENF Semestral 135
T: 50; S: 20; OT: 
5

5 fusão Enf II e III

Aprendizagens em Contexto 
Simulado II (ACS II)

ENF Semestral 81 TP: 15; PL: 58 3 -

Ensino Clínico de 
Enfermagem II - Saúde, 
Família e Comunidade

ENF Semestral 270
S:4; OT: 5; EC: 
168

10
Inclui OT de Processo 
de Enfermagem (5h)

Relação de Ajuda e 
Comunicação Terapêutica I 
( RA & CT I)

ENF Semestral 54
T:10; S:10; OT: 
10

2 -

Anatomofisiologia II CBM Semestral 81 T: 40; TP: 15 3 s/ alt

Biofísica e Bioquímica CBM Semestral 81
T: 35; TP: 10; 
PL: 10 

3
mudou de semestre, 
sem mais alteração

Nutrição e Dietética CBM Semestral 54 T:40 2 junta "e Dietética"
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Investigação I - 
Epistemologia de 
Enfermagem

ENF Semestral 54 T: 20; S: 10 2 mudou de semestre, 
sem mais alteração

(8 Items)

Mapa XII - - 2º ano / 3º semestre

10.2.1. Ciclo de Estudos:

Enfermagem

10.2.1. Study programme:

Nursing

10.2.2. Grau:

Licenciado

10.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):

<sem resposta>

10.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):

<no answer>

10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:

2º ano / 3º semestre

10.2.4. Curricular year/semester/trimester:

2nd / 3rd semester

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan

Unidades Curriculares / 

Curricular Units

Área Científica / 

Scientific Area 

(1)

Duração / 

Duration (2)

Horas Trabalho / 

Working Hours 

(3)

Horas 

Contacto / 

Contact Hours 

(4)

ECTS
Observações / 

Observations (5)

Enfermagem III - Adulto e 
Idoso em Contexto

ENF Semestral 108
T: 55; S: 10; OT: 
14

4 -

Aprendizagens em 
Contexto Simulado III 
(ACS III)

ENF Semestral 54 TP: 18; PL: 31 2 -

Relação de Ajuda e 
Comunicação Terapêutica 
II

ENF Semestral 27 T: 5; S: 5; OT:5 1 -

Ética, Direito e Deontologia 
Profissional II

ENF Semestral 108
T: 50; S: 15; TP: 
5

4 -

Investigação II - Processo 
de Investigação

ENF Semestral 54
T: 16; S: 16; PL: 
8

2 s/ alt

Farmacologia CBM Semestral 54 T: 35; TP: 10 2 s/ alt

Patologia CBM Semestral 135 T: 80; TP: 20 5 s/ alt (deixa de ser "I")

Ensino Clínico de 
Enfermagem - Adulto e 
Idoso em Contexto I

ENF Semestral 270
S: 4; OT: 5; EC: 
168

10
Contexto de Cuidados 
de Saúde Primários

(8 Items)

Mapa XII - - 2º ano / 4º semestre

10.2.1. Ciclo de Estudos:

Enfermagem
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10.2.1. Study programme:

Nursing

10.2.2. Grau:

Licenciado

10.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):

<sem resposta>

10.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):

<no answer>

10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:

2º ano / 4º semestre

10.2.4. Curricular year/semester/trimester:

2nd year / 4th semester

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan

Unidades Curriculares / 

Curricular Units

Área Científica / 

Scientific Area 

(1)

Duração / 

Duration (2)

Horas Trabalho / 

Working Hours 

(3)

Horas Contacto / 

Contact Hours 

(4)

ECTS
Observações / 

Observations (5)

Enfermagem IV - Adulto e 
Idoso em Contexto

ENF Semestral 108 T: 35; S: 10 4 -

Aprendizagens em 
Contexto Simulado IV (ACS 
IV)

ENF Semestral 54 TP: 14; PL: 35 2 -

Relação de Ajuda e 
Comunicação Terapêutica 
III

ENF Semestral 54
T: 10; S: 10; OT: 
10

2 -

Estatística CSH Semestral 54 T: 25; PL: 15 2 -

Ensino Clínico de 
Enfermagem - Adulto e 
Idoso em Contexto II

ENF Semestral 270
S:4; OT: 5; EC: 
168

10 -

Ensino Clínico de 
Enfermagem - Adulto e 
Idoso em Contexto III

ENF Semestral 270
S:4; OT: 5; EC: 
168

10 -

(6 Items)

Mapa XII - - 3º ano / 5º semestre

10.2.1. Ciclo de Estudos:

Enfermagem

10.2.1. Study programme:

Nursing

10.2.2. Grau:

Licenciado

10.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):

<sem resposta>

10.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):

<no answer>
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10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:

3º ano / 5º semestre

10.2.4. Curricular year/semester/trimester:

3rd year / 5th semester

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan

Unidades Curriculares / 

Curricular Units

Área 

Científica / 

Scientific Area 

(1)

Duração / 

Duration (2)

Horas 

Trabalho / 

Working Hours 

(3)

Horas 

Contacto / 

Contact Hours 

(4)

ECTS
Observações / 

Observations (5)

Enfermagem V - Saúde 
Mental

ENF Semestral 162
T: 80; S: 15; TP: 
5

6

inclui módulo de 
Psicopatologia e 
psiquiatria (T:30h; 
TP:5h)

Enfermagem VI - Saúde 
Sexual e Reprodutiva

ENF Semestral 162
T: 80; S: 15; TP: 
5

6
inclui módulo de 
Obstetrícia (T:30h; 
TP:5h)

Enfermagem VII – Criança e 
Jovem

ENF Semestral 162
T: 80; S: 15; TP: 
5

6
inclui módulo de 
Pediatria (T:30h; TP:5h)

Aprendizagem em Contexto 
Simulado V

ENF Semestral 54 TP: 10; PL: 30 2 -

Ética, Direito e Deontologia 
Profissional III

ENF Semestral 54 T: 30; S: 5 2 -

Investigação III – 
Enfermagem Baseada na 
Evidência 

ENF Semestral 54 T: 20; TP: 10 2 -

Psicologia no Ciclo Vital II CSH Semestral 54 T: 25; TP: 10 2 foco criança e jovem

Psicossociologia e Gestão 
nas Organizações de Saúde 
e na Enfermagem

CSH Semestral 108
T: 50; S: 10; TC: 
8

4
fusão GSE, IPSO e 
inclusao Gestão de Enf

(8 Items)

Mapa XII - - 3º ano / 6º semestre

10.2.1. Ciclo de Estudos:

Enfermagem

10.2.1. Study programme:

Nursing

10.2.2. Grau:

Licenciado

10.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):

<sem resposta>

10.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):

<no answer>

10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:

3º ano / 6º semestre

10.2.4. Curricular year/semester/trimester:

3rd year / 6th semester
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10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan

Unidades Curriculares / 

Curricular Units

Área 

Científica / 

Scientific Area 

(1)

Duração / 

Duration (2)

Horas 

Trabalho / 

Working Hours 

(3)

Horas 

Contacto / 

Contact Hours 

(4)

ECTS
Observações / 

Observations (5)

Ensino Clínico de 
Enfermagem V - Saúde 
Mental

ENF Semestral 270
S: 4; OT: 10; 
EC: 168

10
inclui módulo de RACT (5h 
OT) e de Processo de 
Enfermagem (5h OT)

Ensino Clínico de 
Enfermagem VI - Saúde 
Sexual e Reprodutiva

ENF Semestral 270
S: 4; OT: 10; 
EC: 168

10
inclui módulo de RACT (5h 
OT) e de Processo de 
Enfermagem (5h OT)

Ensino Clínico de 
Enfermagem VII - 
Criança e Jovem

ENF Semestral 270
S: 4; OT: 10; 
EC: 168

10
inclui módulo de RACT (5h 
OT) e de Processo de 
Enfermagem (5h OT)

(3 Items)

Mapa XII - - 4º ano/ 7º semestre

10.2.1. Ciclo de Estudos:

Enfermagem

10.2.1. Study programme:

Nursing

10.2.2. Grau:

Licenciado

10.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):

<sem resposta>

10.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):

<no answer>

10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:

4º ano/ 7º semestre

10.2.4. Curricular year/semester/trimester:

4rd year /7th semestre

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan

Unidades Curriculares / 

Curricular Units

Área 

Científica / 

Scientific Area 

(1)

Duração / 

Duration (2)

Horas 

Trabalho / 

Working Hours 

(3)

Horas 

Contacto / 

Contact Hours 

(4)

ECTS
Observações / 

Observations (5)

Ensino Clínico de 
Enfermagem VIII - 
Cuidados Continuados e 
Paliativos

ENF Semestral 270
S: 4; OT: 10; E: 
168

10
inclui módulo de RACT (5h 
OT) e de Processo de 
Enfermagem (5h OT)

Ensino Clínico de 
Enfermagem IX - Pessoa 
em Situação Crítica

ENF Semestral 270
S: 4; OT: 10; E: 
168

10
inclui módulo de RACT (5h 
OT) e de Processo de 
Enfermagem (5h OT)

Investigação IV - Projeto ENF Semestral 81
T: 20; S: 10; PL: 
10

3 -

Enfermagem VIII - 
Cuidados Continuados e 
Paliativos

ENF Semestral 81
T: 30; S: 10; TP: 
5

3 -

Enfermagem IX - Pessoa 
em Situação Crítica

ENF Semestral 81
T: 30; S: 10; TP: 
5

3 -

Aprendizagem em 
Contexto Simulado VI

ENF Semestral 27 TP: 10; PL: 10 1 -
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(6 Items)

Mapa XII - - 4º ano / 8º semestre

10.2.1. Ciclo de Estudos:

Enfermagem

10.2.1. Study programme:

Nursing

10.2.2. Grau:

Licenciado

10.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):

<sem resposta>

10.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):

<no answer>

10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:

4º ano / 8º semestre

10.2.4. Curricular year/semester/trimester:

4 rd year / 2nd semester

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan

Unidades 

Curriculares / 

Curricular Units

Área Científica / 

Scientific Area 

(1)

Duração / 

Duration (2)

Horas Trabalho / 

Working Hours 

(3)

Horas 

Contacto / 

Contact Hours 

(4)

ECTS
Observações / 

Observations (5)

Estágio Opção I ENF Semestral 540 S: 29; EC: 308 20
inclui Seminário de 
Integração à Vida 
Profissional - SIVP (25h)

Estágio Opção II ENF Semestral 270 S: 29; EC: 140 10
Inclui Seminário de 
Consolidação Holística - 
SCH (25h)

(2 Items)

10.3. Fichas curriculares dos docentes

10.4. Organização das Unidades Curriculares (apenas para as unidades curriculares novas)

Mapa XIV - Enfermagem I – História e Fundamentos | Nursing I - Essentials and History 

10.4.1.1. Unidade curricular:

Enfermagem I – História e Fundamentos | Nursing I - Essentials and History 

10.4.1.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Ana Paula Gato Rodrigues Polido Rodrigues

10.4.1.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:

10.4.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 

estudantes):
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Espera-se que os estudantes adquiram as seguintes competências:
a.Explicita entendimento do percurso histórico da profissão 
b.Analisa os marcos históricos relevantes no desenvolvimento da Enfermagem
c.Compreende a evolução dos conceitos centrais em Enfermagem
d.Descreve paradigmas e escolas de pensamento de enfermagem
e.Conhece os fundamentos e princípios teóricos e metodológicos de Enfermagem
f.Relaciona os conceitos de enfermagem, de saúde e de doença 
g.Explicita as necessidades humanas como escopo da prestação de cuidados 
h.Carateriza as etapas do processo de enfermagem 
i.Fornece fundamentação para o planeamento dos cuidados
j.Identifica e discute os fatores que interferem na saúde da pessoa, grupo e comunidade
k.Discute e utiliza adequadamente os instrumentos básicos da disciplina
l.Explica o conceito e evolução histórica dos sistemas de saúde
m.Distingue tipologias e formas de organização e financiamento dos sistemas de saúde e mais 
aprofundadamente do sistema português.

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

expected that students acquire the following skills:
a. Explains the historical understanding of the profession course
b. Analyses the relevant historical moments in the development of Nursing
c. Understand the evolution of the central concepts in Nursing
d. Describe paradigms and schools of thought in Nursing
e. Know the fundamentals and theoretical and methodological principles of nursing 
f. Lists the nursing concepts of health and disease 
g. Explicit human needs as a scope of care 
h. Characterized the steps of the nursing process
i. Provides basis for the care planning 
j. Identifies and discusses the factors that affect the health of the person, group and community
k. Discusses and properly use the basic instruments of the discipline
l. Explains the concept and historical evolution of health systems
m. Distinguishes types and forms of organization and financing of health systems and further the 
Portuguese system.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:

1. História da Enfermagem
• História e Enfermagem
• Noções gerais da evolução da Enfermagem e das práticas de cuidados
•Visão internacional do percurso da profissão
•A Enfermagem em Portugal – da Idade Média à atualidade. 

2.Fundamentos de Enfermagem
•Paradigmas e escolas de pensamento em Enfermagem
•Modelos e teorias de Enfermagem
•Saúde e doença, estilos de vida, determinantes de saúde, níveis de prevenção
•Contextos e clientes dos cuidados
•Instrumentos básicos de Enfermagem: entrevista, observação, relação de ajuda e comunicação, trabalho 
de equipa, recursos, registos, planeamento, avaliação.
• Necessidades de saúde /necessidades humanas 
•Processo de enfermagem e raciocínio crítico
•Classificações em Enfermagem

3.Sistema de Saúde 
•Conceitos e evolução histórica 
•Tipologias e financiamento dos sistemas de saúde
•Sistema de saúde português: evolução, organização e desafios – os enfermeiros no sistema

10.4.1.5. Syllabus:

1. History of Nursing
• History and Nursing
• General notions of the evolution of nursing and care practices
• International Overview about the route of the profession
• Nursing in Portugal - from the Middle Age to the present.
2. Fundamentals of Nursing
• Paradigms and schools of thought in Nursing
• Models and Nursing theories
• Health and disease, lifestyles, health determinants, prevention levels
• Contexts and customers of nursing care
• Basic Nursing instruments: interview, observation, communication, aid relationship, teamwork, 
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resources, registers, planning, evaluation.
• Health needs / human needs
• The nursing process and critical thinking
• Classifications in Nursing
3. Health System 
• Concepts and historical evolution
• Types and financing of health systems
• Health System Portuguese: evolution, organization and challenges- the nurses in the system

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular

Os conteúdos programáticos foram selecionados e organizados de forma a dar resposta aos objetivos 
esperados da Unidade Curricular. Como evidenciam os objetivos, pretende-se que a abordagem dos 
diferentes temas conduza a um debate reflexivo dos conteúdos programáticos. Nesse sentido os 
conteúdos proporcionam o conhecimento do percurso histórico da profissão, do pensamento em 
Enfermagem e dos fundamentos da prática profissional, nomeadamente contribuindo para a análise dos 
elementos estruturantes da profissão e para a construção de uma argumentação critica em relação à 
evolução da prática dos cuidados de Enfermagem. Mais concretamente os objetivos: a) e b) ligam-se aos 
conteúdos do ponto 1; do c) ao k) são concretizados com os conteúdos do ponto 2 e os objetivos l) e m) 
são concretizados no ponto 3 dos conteúdos. 
Entende-se, assim, que os conteúdos explicitam claramente o pretendido pelos objetivos para esta 
unidade curricular.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

The syllabus were selected and organized to respond to the expected goals of the curricular unit. As 
evidenced by the objectives, it is intended that the approach of different subjects lead to a reflexive 
discussion of the syllabus. In this sense the contents provide knowledge of the historical development of 
the profession, thought in Nursing, and the foundations of the professional practice, contributing to the 
analysis of structural elements of the profession and to the construction of a critical discussion regarding 
the evolution of the practice of nursing care. More concretely the objectives a) and b) are linked with the 
the point 1 of the contents; c) to k) are achieved with the point 2 of the contents and the objectives l) and 
m) find specific expression in point 3 of the contents.
It is understood, therefore, that the contents clearly explain by the intended objectives for this curricular 
unit.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

<sem resposta>

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

<no answer>

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

<sem resposta>

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Amendoeira, J. (2006) Uma Biografia Partilhada em Enfermagem. Coimbra: Formasau,
Collière, M.F. (1999) Promover a vida: Da prática das mulheres de virtude aos cuidados de enfermagem. 
Lisboa: Lidel, Edições Técnicas
Fundação para a Saúde - Serviço Nacional de Saúde (2014) Serviço Nacional de Saúde: para uma 
conversação construtiva. Lisboa: Diário de Bordo 
Nunes, L. (2003) Um Olhar sobre o Ombro. Enfermagem em Portugal (1881-1998). Loures: Lusociência.
ORDEM DOS ENFERMEIROS (2010). CIPE : versão 2 : classificação internacional para a prática de 
enfermagem. Genebra: Conselho Internacional de Enfermeiros
Potter, P.; Perry, A. G. (2003) Fundamentos de Enfermagem. Conceitos e Procedimentos. 
Loures:Lusociência. 
Simões, J., Coord. (2010) 30 anos do Serviço Nacional de Saúde-um percurso comentado. Coimbra: 
Almedina
Tomey, A. M.; Alligood, M. R. (2004) Teóricas de enfermagem e a sua obra: modelos e teorias de 
enfermagem. Loures: Lusociência. 
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Mapa XIV - Aprendizagens em Contexto Simulado I (ACS I) | Learning In Simulated Setting I (LSS I)

10.4.1.1. Unidade curricular:

Aprendizagens em Contexto Simulado I (ACS I) | Learning In Simulated Setting I (LSS I)

10.4.1.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Andreia Filomena Ferreri de Gusmão Gonçalves Cerqueira

10.4.1.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:

<sem resposta>

10.4.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 

estudantes):

Visa-se o desenvolvimento de competências procedimentais aliadas às de raciocínio crítico, tomada de 
decisão e de gestão clínica em contextos comunitários. Estabelecem-se, neste âmbito, nas vertentes da 
promoção e recuperação em Saúde da pessoa adulta e idosa, os seguintes objetivos de aprendizagem:
Identifica necessidades em cuidados de enfermagem em situações/casos clínicos; 
Elabora diagnósticos de enfermagem; 
Planeia intervenções de enfermagem adequadas aos diagnósticos estabelecidos; 
Fundamenta as decisões e o agir em conhecimentos teóricos, técnico-científicos e ético-deontológicos; 
Mobiliza evidência na tomada de decisão; 
Executa as intervenções de acordo com as orientações de boa prática e normas de procedimento; 
Avalia as intervenções considerando os resultados esperados e acautelando os riscos; Discute resultados 
de enfermagem.

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

The aim of this Curricular Unit is the development of instrumental skills as well as critical thinking, 
decision making and clinical management on community settings. It is, focused on the health promotion 
and recovery of adult and elderly person. In this sense the learning objectives are: 
Identifies nursing care needs through situations/clinical cases; 
Elaborates nursing diagnoses; 
Plans appropriate nursing interventions according to established diagnostics; 
Makes decisions and act under theoretical framework, technical-scientific and ethic-deontological 
principles; 
Shows evidence on decision making;
Executes nursing interventions according to good practice guidelines and procedure rules;
Evaluates interventions considering the expected results, and risk anticipating; 
Discusses nursing outcomes.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:

A ACS I introduz as demais ACS. Conteúdos introdutórios: Aprendizagens em ambiente simulado - 
Implicações no processo de aprender; Laboratórios da ESS|IPS.
Tendo como ponto de partida a pessoa adulta e idosa nas vertentes da promoção e recuperação em Saúde 
visa-se o desenvolvimento de situações/casos clínicos, em ambiente de aprendizagem simulada, 
mobilizando-se saberes adquiridos ao longo do 1º ano, em torno da aprendizagem da “decisão” e do 
“agir” relativos aos seguintes conteúdos: 
1- Cuidados de Enfermagem à pessoa e família:
1.1. Integrar a pessoa e família no contexto de cuidados
1.2. Garantir a segurança dos atores no contexto de cuidados 
1.3. Preparar a cama não ocupada e ocupada
1.4. Mobilizar, posicionar e transferir
1.5. Aplicar ligaduras
1.6. Aplicar agentes físicos 
1.7. Monitorizar sinais vitais 
1.8. Realizar exame físico
1.9. Treinar a andar com auxiliar de marcha
1.10. Colocar| trocar| vigiar absorvente, dispositivo urinário e arrastadeira

10.4.1.5. Syllabus:

LSS I introduces the others LSS in the CLE.
Introductory Content: Learning in simulated settings: Implications in the process of learning and teaching; 
ESS| IPS Labs.
The starting point is health promotion and recovery of adult and elderly person, so the aim is to develop 
situations/clinical cases in simulated learning environment, organizing knowledge acquired during the first 
year, developing the learning in "decision" and "acting" for the following contents:
1- Nursing Care to the person and family:
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1.1. Integrating person and family in the context of care
1.2. Ensuring actors safety in the context of care 
1.3. Making unoccupied and occupied bed
1.4. Mobilizing, position and transfer
1.5. Aplying bandages
1.6. Aplying physical agents
1.7. Monitorizing vital signs
1.8. Making physical examination
1.9. Training to walk with walking aid
1.10.Putting| change| watch deaper, urinary catheters and bedpan 

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular

A UC ACS I articula, numa perspetiva “vertical” do currículo, com as demais UCs de ACS do CLE. Neste 
eixo de desenvolvimento curricular, a aprendizagem e o desenvolvimento de competências profissionais 
faz-se numa particular proximidade aos conteúdos técnicos e procedimentais do agir, no quadro dos seus 
fundamentos e do processo de enfermagem. Perspetiva-se o desenvolvimento de diferentes habilidades 
técnicas num contínuo crescendo em termos de complexidade e integração de conhecimentos. Neste 
contínuo, a ACS I articula também, com as demais UCs do primeiro ano e em particular com a UC de 
Enfermagem I: História e Fundamentos, nas vertentes da promoção e recuperação em Saúde da pessoa 
adulta e idosa. Os conteúdos programáticos visam os objetivos de aprendizagem da UC e mobilizam 
saberes teóricos, numa perspetiva ativa e dinâmica, reorganizando-os em torno da construção de 
respostas para um agir pertinente e competente face a situações clínicas em prática simulada.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

This Curricular Unit is linked, through the curriculum, with the other curricular units of the degree. This 
curriculum is affiliated to learning and development of professional skills in a particular proximity to the 
technical and procedural contents of the nursing intervention and the nursing process. Aims to develop 
different technical skills, in a continuous and complexity growing as well as knowledge integration. 
Through this continuum, this unit is linked to the others Curricular Units of first year, especially Nursing I: 
History and Fundamentals and its focus is on health promotion and recovery of adult and elderly person. 
The syllabus is aimed at the learning objectives of these units and mobilizes theoretical knowledge in an 
active and dynamic perspective, rearranging them around the answers to a relevant and competent 
intervention facing critical clinical situations on simulated practice.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

<sem resposta>

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

<no answer>

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

<sem resposta>

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

<no answer>

10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM ESS IPS. Normas de Procedimento em Enfermagem. Setúbal: DE 
ESSIPS. 2015.
ELKIN, Martha K.; PERY, Anne G.; POTTER, Patricia A.- Intervenções de Enfermagem e Procedimentos 
Clínicos. 2ª Edição. Loures: Lusociência. 2005. 1031p.ISBN 972-8383-96-7;
LE BOFERT, Guy – Construir as competências individuais e coletivas. Porto: Asa, 2005. ISBN 972-41-
4243-4.
ORDEM DOS ENFERMEIROS. CIPE: versão 2: Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem. 
Genebra: Conselho Internacional de Enfermeiros. 2010. ISBN 92-95040-36-8.
ORDEM DOS ENFERMEIROS – Cuidados à pessoa com alterações da mobilidade – posicionamentos, 
transferências e treino de deambulação. Cadernos OE. Série 1 número 7. 2013. ISBN: 978-989-8444-24-0.
PHANEUF, Margot – Comunicação, entrevista, relação de ajuda e validação. Loures: Lusociência. 2004. 
ISBN 972-8930-84-3.
POTTER, Patrícia; PERRY, Anne Griffen. Fundamentos de Enfermagem. Conceitos e Procedimentos. 
Loures: Lusociência. 2003. ISBN 972-8930-24-0.
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Mapa XIV - Ética, Direito e Deontologia Profissional I (EDDP I ) | Ethics, Law and Professional Deontology I

10.4.1.1. Unidade curricular:

Ética, Direito e Deontologia Profissional I (EDDP I ) | Ethics, Law and Professional Deontology I

10.4.1.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Lucília Rosa Mateus Nunes

10.4.1.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:

<sem resposta>

10.4.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 

estudantes):

Desenvolve conhecimentos sobre ética filosófica
Enquadra e conhece a Deontologia Profissisonal.
Conhece e interpreta o sistema de normas que regulam as relações sociais no domínio da saúde e do 
exercício da profissão de enfermeiro em Portugal
Analisa aprofundadamente um princípio, virtude ou valor, articulando ética, deontologia e direito

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

Develops knowledge of philosophical ethics
Frames and knows the Ethics Profissisonal.
Knows and plays the system of norms that regulate social relations in the field of health and the exercise 
of the nursing profession in Portugal
Depth analyzes a principle, virtue or value, articulating ethics, ethics and law

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:

Enquadramento- relações Ética, Deontologia, Direito. 
I. Ética - conceitos básicos
1. Virtudes e Valores; fundamentação da hierarquia de valores.
2. A Pessoa - Dignidade da pessoa. Alteridades e relação com o Outro.
3. Perspectivas teóricas da ética. Principais correntes.
4. O Agir - Processo de tomada de decisão. Liberdade, responsabilidade e dever. Relação com a cidadania
II Direito
1. O Direito. O Estado de Direito. A Constituição da República Portuguesa.
2. O Sistema jurídico português. A hierarquia das leis. O Direito e a justiça. 
3. Personalidade e capacidade jurídica. Os direitos das pessoas no ordenamento jurídico nacional e 
internacional.
4. Enquadramento jurídico do sistema de saúde português
5. O Regulamento do Exercício Profissional dos Enfermeiros. O Estatuto da Ordem dos Enfermeiros.

III Deontologia
1. Percurso histórico da Deontologia Profissional.
2. Regulamentação - Da Deontologia Profissional. Direitos, Deveres e Incompatibilidades.

10.4.1.5. Syllabus:

Framework - relations Ethics, deontology, law.

I. Ethics - Basic Concepts
1. Virtues and Values; grounds of the hierarchy of values.
2. The person - the person's dignity. Otherness and relationship with the Other.
3. Theoretical perspectives of ethics. Main current.
4. To act - decision-making process. Freedom, responsibility and duty. Relate to citizenship

II Law
1. The Law. The rule of law. The Constitution of the Portuguese Republic.
2. The Portuguese legal system. The hierarchy of laws. The law and justice.
3. personality and legal capacity. People's rights in national and international law.
4. Legal framework of the Portuguese health system
5. Regulation of the Nurses Professional Practice. The Statute of Ordem dos Enfermeiros.

III Deontology
1. history of Professional Ethics Course.
2. Regulation - The Professional Ethics. Rights, duties and incompatibilities.
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10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular

A Enfermagem tem dimensão ética que envolve o respeito e a proteção da dignidade humana; dimensão 
moral pelo facto de a sociedade esperar um desempenho competente, de qualidade; expressão 
deontológica e jurídica, onde se fundem valores, virtudes, princípios e deveres. O desenvolvimento de 
competências do Domínio da Responsabilidade Profissional, Ética e Legal presume a apropriação de 
saberes que integrem conceitos, princípios, valores e deveres bem como a sua relação no quadro do 
exercício profissional da Enfermagem e sua regulamentação. 

Os conteúdos constituem-se como plataforma conceptual fundamental à compreensão da 
responsabilidade profissional da Enfermagem e da complexidade e particularidade de cada relação de 
cuidados em Enfermagem e processo de tomada de decisão. Na abordagem dos conteúdos, o estudante é 
interpelado nas suas crenças e valores e convidado ao debate e à argumentação, procurando-se a 
construção de um discurso próprio, articulando Ética, Deontologia e Direito

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

Nursing has an ethical dimension which involves the respect and protection of human dignity; It has a 
moral dimension because the society expect competent performance, quality; It has ethical and legal term, 
which fuse values, virtues, principles and duties. The development of skills of the Professional 
Responsibility domain, Ethical and Legal assumed ownership of knowledge that integrate concepts, 
principles, values   and duties as well as their relationship under the professional exercise of nursing and its 
regulation.
UC contents constitute a fundamental conceptual platform for understanding the professional 
responsibility of Nursing and the complexity and particularity of each relationship in nursing care and 
decision-making process. In the contents approach, the student is challenged in their beliefs and values   
and invited to debate and argument, seeking to build its own discourse, articulating Ethics, Ethics and Law

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

<no answer>

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

<sem resposta>

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

<no answer>

10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

ARISTÓTELES - Ethique de Nicomaque. Paris: Flammarion, 1965.
COMTE-SPONVILLE, André - Pequeno tratado das grandes virtudes. Lisboa: Bertrand, 1996. 311 pags. 
COREY, Gerald – Issues and Ethics in the Helping Professions. Londres: Wodsworth Pub Co, 1997.
NUNES, Lucília – Ética: raízes e florescências, em todos os caminhos. Loures: Lusociência, 2009.
SAVATER, Fernando – Convite à Ética. Lisboa: D. Quixote, 2007. 
BANDMAN, Bertram – Nursing ethics through the life span. 4 th ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2002. 
BURKHARDT, Margaret; NATHANIEL, Alvita – Ethics & Issues: in contemporary nursing. 2nd ed.
NUNES, Lucília; et al – Código Deontológico do Enfermeiro: dos Comentários à Análise de Casos. Lisboa: 
Ordem dos Enfermeiros, 2005. 
GOMES CANOTILHO, José Joaquim e VITAL MOREIRA - Constituição da República Portuguesa - Anotada - 
Volume I - Artigos 1º a 107º. Coimbra: Coimbra Editora, 2007. 
HOMEM, António Pedro Barbas – O que é o Direito?. 1ª ed. Estoril: Principia, 2007. 

Mapa XIV - Psicologia no Ciclo Vital I Psychology in Life Cycle I

10.4.1.1. Unidade curricular:

Psicologia no Ciclo Vital I Psychology in Life Cycle I

10.4.1.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Célia Cristina Casaca Soares
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10.4.1.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:

<sem resposta>

10.4.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 

estudantes):

No final desta unidade curricular (UC) o estudante deve ser capaz de:

. Identificar e descrever os principais conceitos e abordagens teóricas sobre o desenvolvimento humano e 
o envelhecimento; 
. Compreender e descrever as principais tarefas e aquisições ao longo da adultícia; 
. Compreender a interação entre os aspetos biológicos, psicológicos e sociais do desenvolvimento 
humano desde o adulto jovem até ao adulto tardio;
. Compreender a relevância da aplicação dos conhecimentos da psicologia do desenvolvimento no 
contexto das intervenções em saúde.

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

At the end of this course, the students are expected to:
. Identify and describe the main concepts and theoretical approaches about human development and 
ageing; 
. Understand and describe the major developmental tasks and milestones across adult ages; 
. Understand the interaction between biological, psychological and social dimensions of human 
development across adult ages;
. Understand the importance of applying developmental psychology knowledge within health interventions. 

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:

- Introdução à Psicologia do Desenvolvimento: 
Conceitos sobre desenvolvimento humano
Natureza versus meio 
Influências normativas e não-normativas
- Principais abordagens teóricas sobre desenvolvimento humano e o envelhecimento
- Idades adultas jovem, intermédia e tardia: 
Principais características e tarefas de desenvolvimento
Crises de desenvolvimento psicossocial de Erikson

10.4.1.5. Syllabus:

- Introduction to developmental psychology:
Concepts about human development
Nature versus nurture
Normative and non-normative influences
- Major theoretical approaches on human development and ageing
- Young, Middle and Late Adulthood:
Main features and developmental tasks 
Erikson’s psychosocial crises

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular

Considerando que os objetivos de aprendizagem desta UC pressupõem a compreensão e aquisição de 
conhecimento acerca do campo da psicologia do desenvolvimento, e processos de envelhecimento, os 
conteúdos programáticos incluem a apresentação e discussão dos principais conceitos e modelos 
teóricos desta área disciplinar, bem como das principais dimensões do desenvolvimento humano, ao 
longo da idade adulta. 
Deste modo, espera-se que os estudantes consolidem o conhecimento teórico adequado à compreensão 
dos principais conceitos ligados ao desenvolvimento humano/envelhecimento, e que identifiquem as 
principais aquisições desenvolvimentistas ao longo da vida adulta, com vista à sua aplicação ao contexto 
da saúde.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

The learning goals of this course are based on knowledge attainment within the field of developmental 
psychology and ageing processes. Accordingly, it is expected that students can acquire proper knowledge 
and understanding about the main concepts and theories of human development, and also on the 
developmental features and milestones of individuals across adulthood.
Therefore the specific contents of syllabus are anchored on the major concepts and theoretical models of 
this discipline, and on the specific dimensions of human development from young till late adulthood 
considering health interventions.
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10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

<sem resposta>

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

<no answer>

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Berk, L. E. (2004). Development through the lifespan. Boston: Alin & Bacon. 
Erikson, E. (1997). The life cycle completed. New York: W. W. Norton & Company. 
Marchand, H. (2001). Temas de desenvolvimento psicológico do adulto e do idoso. Coimbra: Quarteto. 
Thies, K. & Travers, J.F. (2001). Human growth and development through the lifespan. Thorofare, NJ: Slack 
Incorporated.

Mapa XIV - Sociologia e Psicologia da Saúde | Sociology and Psychology of Health

10.4.1.1. Unidade curricular:

Sociologia e Psicologia da Saúde | Sociology and Psychology of Health

10.4.1.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

António Manuel dos Reis Marques

10.4.1.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:

<sem resposta>

10.4.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 

estudantes):

1. Perspetivar o saber e a ótica da Sociologia da Saúde e da Psicologia da Saúde enquanto recursos para a 
compreensão dos fenómenos da saúde e da doença; 
2. Identificar e caracterizar perceções e representações sociais acerca do corpo e dos fenómenos de 
saúde e de doença e relacioná-los com indicadores e comportamentos de saúde; 
3. Identificar determinantes socioculturais e psicossociais presentes nos fenómenos de saúde e da 
doença, nomeadamente, o género e as posições sociais de classe; 
4. Aplicar alguns conceitos e modelos teóricos da cognição social ao domínio específico da Saúde e da 
Enfermagem

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

1. Focusing the knowledge and perspective of sociology of health and psychology of health as a resource 
for understanding the phenomena of health and disease;
2. Identify and characterize perceptions and social representations of body and health and disease 
phenomena and relate them to health indicators and behaviors;
3. Identify socio-cultural and psychosocial determinants present in health and disease phenomena, 
namely, gender and social class positions;
4. Apply some concepts and theoretical models of social cognition to the specific field of health and 
nursing

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:

1. Especificidade do conhecimento Sociologia da Saúde e da Psicologia da Saúde
2. Conceitos de cultura, representação social, valor, crença, atitude, estereótipo e ritual
3. Saberes tradicionais e leigos sobre a saúde e a doença
4. Dimensões sociocultural, socioeconómica e psicossocial dos processos de saúde e doença
5. Influência das construções sociais do género nos comportamentos da saúde e da doença e na 
morbilidade e mortalidade
6. Influência da estratificação e das inserções sociais na morbilidade e mortalidade
7. Modelação de atitudes e comportamentos: Atitudes, locus de controlo da saúde, perceção de 
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autoeficácia e de ação-resultado
8. Modelos teóricos explicativos e preditivos dos comportamentos de saúde
9. Temas sociais contemporâneos com expressão nos domínios específico da Saúde e da Enfermagem

10.4.1.5. Syllabus:

1. Specificity of knowledge Sociology of Health and Health Psychology
2. Concepts of culture, social representation, value, belief, attitude, stereotype and ritual
3. Traditional and lay knowledge on health and disease
4. Sociocultural, socio-economic and psychosocial dimensions of health and disease
5. Influence of the social constructions of gender in health behaviours and disease and in morbidity and 
mortality
6. Influence of social stratification on morbidity and mortality
7. Modelling attitudes and behaviour: attitudes, health locus of control, of self-efficacy and action-result 
perceptions
8. Explanatory and predictive theoretical models of health behaviour
9. Contemporary social themes with expression in the specific fields of Health and Nursing

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular

Os objetivos estão diretamente relacionados com os conteúdos programáticos definidos. Os conteúdos 
programáticos orientam-se, tal como os objectivos, pelas perspectivas sociológica e psicológica, em 
coerência com o nome da UC, e pela sua complementaridade. 

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

The objectives are directly related to the syllabus. The syllabus is oriented, as the objectives, by 
sociological and psychological perspectives, in keeping with the name of CU, and their complementarity.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

<sem resposta>

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

<no answer>

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

<sem resposta>

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

<no answer>

10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Abdelmalek, A.A. (1999). Ciências Humanas e Cuidados de Saúde. Manual para profissionais de saúde. 
Lisboa: Inst.Piaget.
Abreu, W. C. (2003). Saúde, doença e diversidade cultural. Lisboa: Insti. Piaget.
Carapinheiro, G. (org.), 2006, Sociologia da Saúde: estudos e perspectivas, Coimbra.
Glanz, K., Rimer, B.K. & Viswanath, K. (2008). Health Behavior and Health Education. Theory, research and 
practice. San Francisco, CA: Jossey-Bass, 4ª ed.
Giddens, A. (2002). Sociologia. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 3ª ed.
Helman, C. G. (2003). Cultura, Saúde e Doença. Porto Alegre: Artmed Editora.
Leininger, M. & McFarland, M. R. (Coord.) (2002). Transcultural nursing: concepts, theories, research, and 
practice. Nova Iorque: McGraw-Hill, 3ª Ed. 
Lima M.L., Bernardes, S., & Marques, S. (Eds.). (2014). Psicologia Social da Saúde. Lisboa: Edições Silabo.
Morris, D. B. (2000). Doença e cultura na era pós-moderna. Lisboa: Inst. Piaget
Straub, R.O. (2005). Psicologia da Saúde. Porto Alegre: Artmed

Mapa XIV - Enfermagem II – Saúde, Família e Comunidade | Nursing II – Health, Family and Comunnity

10.4.1.1. Unidade curricular:

Enfermagem II – Saúde, Família e Comunidade | Nursing II – Health, Family and Comunnity

10.4.1.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Ana Paula Gato Rodrigues Polido Rodrigues 
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10.4.1.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:

Ana Lúcia Caeiro Ramos 
Andreia Filomena Ferreti de Gusmão Cerqueira 
Cândida Rosa de Almeida Clemente Ferrito 
Fernanda Paula Santos Leal 

10.4.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 

estudantes):

a)Utilizar o processo de enfermagem a pessoas, família, grupos e comunidade 
b)Compreender a complexidade e desafios da saúde global
c)Adquirir instrumentos teóricos e práticos em Educação/Promoção da Saúde
d)Refletir criticamente sobre estilos de vida e qualidade de vida
e)Analisar o papel do enfermeiro em saúde ocupacional
f)Reconhecer as problemáticas de saúde associadas ao desenvolvimento humano e a situações de 
vulnerabilidade 
g)Identificar principais problemas de saúde nacionais e regionais
h)Compreender a intervenção do enfermeiro em saúde comunitária
i)Discutir saúde escolar e o Programa Nacional de Saúde Escolar
j)Explicar a intervenção do enfermeiro em saúde escolar
k)Conhecer e discutir saúde familiar e as intervenções do enfermeiro de família
l)Identificar necessidades das pessoas/famílias idosas
m)Conhecer e discutir cuidados a pessoas com feridas e procedimentos de prevenção e controlo de 
infeção
n)Compreender e valorizar as intervenções em contexto domiciliário

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

a) Using the nursing process to individuals, families, groups and community
b) Understand the complexity and challenges of global health
c) Acquire theoretical and practical tools in Education / Health Promotion
d) Reflect critically about lifestyles and quality of life
e) Analyse the role of nurses in occupational health
f) Recognize the health problems associated with human development and vulnerabilities
g) Identify the main national and regional health problems
h) Understand the intervention of nurses in community health 
i) Discuss school health and the National School Health Programme
j) Explain the intervention of nurses in school health
k) Know and discuss family health and family nursing interventions
l) Identify needs of people and elderly families
m) Know and discuss nursing care to individuals with wounds and procedures to prevent and control 
infections
n) Understand and value the nursing interventions in home context

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:

1.Saúde da comunidade e promoção da saúde
•Saúde global e saúde pública
•A dimensão internacional da saúde 
•Cidadania em saúde
•Estilos de vida, qualidade de vida e teorias do conforto
•Promoção da saúde e educação para a saúde
•Principais problemas de saúde do país e do distrito 
•Saúde das pessoas, grupos e comunidade - enfermagem comunitária e de saúde pública 
•Ambiente, desenvolvimento e vulnerabilidade – implicações na saúde
•Voluntariado em saúde
•Saúde ocupacional e enfermagem do trabalho
•Crise e catástrofe – implicações na saúde
•Paradigmas da educação e saúde 
•Programa Nacional de Saúde Escolar 
• Escola Promotora de Saúde
•Áreas de intervenção da Saúde Escolar
•Intervenção do enfermeiro na escola
2.Saúde da família
•Saúde da família e enfermagem de família
•Modelos de avaliação e intervenção familiar 
•Cuidados à família
•Cuidados a pessoas adultas e idosas: controle e prevenção da infeção, tratamento de feridas, promoção 
do envelhecimento saudável
•Visitação Domiciliária
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10.4.1.5. Syllabus:

1. Community health and health promotion
• Global health and public health
• The international dimension of health
• Health Citizenship
• Lifestyles, quality of life and theories of comfort
• Health promotion and health education
• Main health problems in the country and in the region 
• Health of the people and community - community and public health nursing 
• Environment, development and vulnerability - health implications
• Health Volunteering
• Occupational health and occupational nursing 
• Crisis and disaster - health implications
• Paradigms of education and health
• National School Health Program
• Healthy Schools
• Intervention areas in school health
• Nursing intervention at the school
2. Family Health
• Family health and family nursing
• Models for family evaluation and familiar intervention
• Family Care
• Care of adult and elderly: the control and prevention of infection, wound care, promoting healthy aging
• Domiciliary visitation 

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular

Os conteúdos programáticos permitem a aquisição de conhecimentos em enfermagem de família e de 
saúde pública e comunitária. São, por isso, concordantes com os objetivos.
Os conteúdos programáticos integram e articulam o nível organizacional, comunitário e familiar da saúde, 
de forma a proporcionar aos estudantes a possibilidade de os incorporarem na sua reflexão e intervenção. 
Os temas do programa, nomeadamente os conceitos e a discussão em torno da saúde global, 
desenvolvimento e cidadania em saúde, propiciam uma análise das relações de interdependência entre as 
dimensões individual, familiar, comunitária e global dos fenómenos de saúde, assim como a discussão em 
torno da identificação da diversidade de contextos e intervenção dos enfermeiros. Os conteúdos previstos 
no ponto 1 ligam-se aos objetivos a) a j) e os conteúdos previstos em 2 respondem aos objetivos k) a n). 

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

The syllabus enables the acquisition of knowledge on family nursing and public and community health. 
They are therefore in agreement with the objectives.
The syllabus integrate and articulate the organizational level, community and family health in order to 
provide students with the possibility for incorporate in their reflection and intervention. The program 
themes, including the concepts and discussion of global health, development and health citizenship, 
provide an analysis of the interrelationship between the individual, family, community and global 
dimensions of health events, as well as discussion about the the diversity of contexts and intervention of 
nurses. The contents provided in paragraph 1 are connected with the objectives a) to j) and the contents 
provided in paragraph 3 respond to the objectives k) to n). 

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

<sem resposta>

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

<no answer>

10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Bowles, D. (2011) Gerontology nursing case studies: 100 narratives for learning. New York : Springer, cop. 
Miranda, N. (2010). Promover a saúde, dos fundamentos à acção. Coimbra: Almedina. 
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Mckenzie, J.; Neiger, B. &; Smeltzer, J. (2005). Planning, implementing & evaluating health promotion 
programs: a primer. 5th ed. San Francisco: Benjamin Cummings. 
Nies, M. A. & McEWEN, M. (2011). Community/Public Health Nursing: Promoting the Health of Populations. 
St. Louis: Elsevier. 
Pereira Lopes, M. A. (Org.) (2013) O cuidado de enfermagem à pessoa idosa: da investigação à prática. 
Loures: Lusociência
Redman, B. K. (2003). A prática da educação para a saúde. Loures: Lusociência. 
Stanhope, M.; Lancaster, J. (2008) Enfermagem de saúde pública: cuidados de saúde na comunidade 
centrados na população. Loures: Lusodidacta
Unger, et al (2010) International Health and Aid Policies: The Need for Alternatives. Cambridge: University 
Press

Mapa XIV - Aprendizagens em Contexto Simulado II (ACS II) | Learning in Simulated Setting II (Lss IiI

10.4.1.1. Unidade curricular:

Aprendizagens em Contexto Simulado II (ACS II) | Learning in Simulated Setting II (Lss IiI

10.4.1.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Andreia Filomena Ferreri de Gusmão Gonçalves Cerqueira

10.4.1.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:

10.4.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 

estudantes):

Visa-se o desenvolvimento de competências procedimentais aliadas às de raciocínio crítico, tomada de 
decisão e de gestão clínica em contextos comunitários. Estabelecem-se, neste âmbito, nas vertentes da 
promoção e recuperação em Saúde da pessoa adulta e idosa, os seguintes objetivos de aprendizagem:

 Identifica necessidades em cuidados de enfermagem em situações/casos clínicos; 
 Elabora diagnósticos de enfermagem; 
 Planeia intervenções de enfermagem adequadas aos diagnósticos estabelecidos; 
 Fundamenta as decisões e o agir em conhecimentos teóricos, técnico-científicos e ético-deontológicos; 
 Mobiliza evidência na tomada de decisão; 
 Executa as intervenções de acordo com as orientações de boa prática e normas de procedimento; 
 Avalia as intervenções considerando os resultados esperados e acautelando os riscos; Discute 

resultados de enfermagem.

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

The aim of this Curricular Unit is the development of instrumental skills as well as critical thinking, 
decision making and clinical management on community settings. It is, focused on the health promotion 
and recovery of adult and elderly person. In this sense the learning objectives are: 

 Identifies nursing care needs through situations/clinical cases; 
 Elaborates nursing diagnoses; 
 Plans appropriate nursing interventions according to established diagnostics; 
 Makes decisions and act under theoretical framework, technical-scientific and ethic-deontological 

principles; 
 Shows evidence on decision making;
 Executes nursing interventions according to good practice guidelines and procedure rules;
 Evaluates interventions considering the expected results, and risk anticipating; 
 Discusses nursing outcomes.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:

Tendo como ponto de partida a pessoa adulta e idosa nas vertentes da promoção e recuperação em Saúde 
visa-se o desenvolvimento de situações/casos clínicos, em ambiente de aprendizagem simulada, 
mobilizando-se saberes adquiridos ao longo do 1º ano, em torno da aprendizagem da “decisão” e do 
“agir” relativos aos seguintes conteúdos: 
1-Cuidados de Enfermagem à pessoa e família:
1.1. Garantir a segurança dos atores no contexto de cuidados [continuação]
1.2. Executar colheita de produtos para análise laboratorial
1.3. Monitorizar propriedades químicas da urina 
1.4. Monitorizar glicémia capilar e cetonemia 
1.5. Executar entubação nasogástrica 
1.6. Alimentar entericamente 
1.7. Aplicar agentes terapêuticos em feridas crónicas
1.8. Executar oxigenoterapia 
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1.9. Assistir no autocuidado banho/higiene
1.10.Executar massagem de relaxamento
1.11. Executar inserção/remoção de cateter vesical
1.12.Administrar enema de limpeza 
1.13.Realizar suporte básico de vida
1.14.Realizar cuidados pós-morte

10.4.1.5. Syllabus:

The starting point is health promotion and recovery of adult and elderly person, so the aim is to develop 
situations/clinical cases in simulated learning environment, organizing knowledge acquired during the first 
year, developing the learning in "decision" and "acting" for the following contents:
1- Nursing Care to the person and family:
1.1. Ensuring safety in the context of care [continuation]
1.2. Obtaining products for laboratory analysis
1.3. Monitoring chemical properties of the urine 
1.4. Monitoring blood glucose levels and ketonemia
1.5. Inserting and verification of nasogastric tube 
1.6. Feeding
1.7. Aplying terapheutic agents in chronic wound
1.8. Giving oxigen therapy
1.9. Bathing
1.10. Giving relaxation massage
1.11. Inserting/ remove urinary catheter
1.12. Administering intestinal cleansing enema 
1.13. Performing basic life support 
1.14. Performing post-mortem care

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular

A UC ACS II articula, numa perspetiva “vertical” do currículo, com as demais UCs de ACS do CLE. Neste 
eixo de desenvolvimento curricular, a aprendizagem e o desenvolvimento de competências profissionais 
faz-se numa particular proximidade aos conteúdos técnicos e procedimentais do agir, no quadro dos seus 
fundamentos e do processo de enfermagem. Perspetiva-se o desenvolvimento de diferentes habilidades 
técnicas num contínuo crescendo em termos de complexidade e integração de conhecimentos. Neste 
contínuo, a ACS II articula também, com as demais UCs do primeiro ano, em particular, a Enfermagem II: 
Saúde, Família e Comunidade, nas vertentes da promoção e recuperação em Saúde da pessoa adulta e 
idosa. Os conteúdos programáticos visam os objetivos de aprendizagem da UC e mobilizam saberes 
teóricos, numa perspetiva ativa e dinâmica, reorganizando-os em torno da construção de respostas para 
um agir pertinente e competente face a situações clínicas em prática simulada. 

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

This Curricular Unit is linked, through the curriculum, with the other curricular units of the degree. This 
curriculum is affiliated to learning and development of professional skills in a particular proximity to the 
technical and procedural contents of the nursing intervention and the nursing process. Aims to develop 
different technical skills, in a continuous and complexity growing as well as knowledge integration. 
Through this continuum, this unit is linked to the others Curricular Units of first year, especially Nursing II: 
Health, Family and Community and its focus is on health promotion and recovery of adult and elderly 
person. The syllabus is aimed at the learning objectives of these units and mobilizes theoretical knowledge 
in an active and dynamic perspective, rearranging them around the answers to a relevant and competent 
intervention facing critical clinical situations on simulated practice.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

<sem resposta>

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

<no answer>

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

<sem resposta>

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

<no answer>

10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
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BOWLES, Donna- Gerontology nursing case studies: 100 narratives for learning. New York: Springer, cop. 
2011.
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM ESS IPS - Normas de Procedimento em Enfermagem. Setúbal: DE 
ESSIPS. 2015.
AFONSO, Cristina [et al] (Coord.) - Prevenção e Tratamento de Feridas - Da Evidência à Prática. 2014. ISBN 
978-989-20-5133-8
DIREÇÃO GERAL DA SAÚDE – Orientação para a prevenção da infeção da ferida crónica. Orientação 
019/2013, de 23/12/2013. DGS, 2013.
GUPTA, Abhhaya – Measurement scales used in elderly care. Oxford: Radcliffe Publishing, 2008.
ORDEM DOS ENFERMEIROS - CIPE: versão 2: classificação internacional para a prática de enfermagem. 
Genebra: Conselho Internacional de Enfermeiros. 2010. ISBN 92-95040-36-8.
PHANEUF, Margot – Comunicação, entrevista, relação de ajuda e validação. Loures: Lusociência. 2004. 
ISBN 972-8930-84-3.
POTTER, Patrícia; PERRY, Anne Griffen - Fundamentos de Enfermagem. Conceitos e Procedimentos. 
Loures: Lusociência. 2003. ISBN 972-8930-24-0.

Mapa XIV - Relação de Ajuda e Comunicação Terapêutica em Enfermagem I 

10.4.1.1. Unidade curricular:

Relação de Ajuda e Comunicação Terapêutica em Enfermagem I 

10.4.1.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Joaquim Manuel de Oliveira Lopes 

10.4.1.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:

10.4.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 

estudantes):

Reconhecer a subjectividade da comunicação humana 
Opor os conceitos de “Comunicação Social” e de “Comunicação Terapêutica”
Compreender as dinâmicas de abertura ao Outro (cliente individual ou colectivo)
Definir Relação de Ajuda em geral e na enfermagem em particular
Conhecer os princípios, os objectivos, os cenários e as fases da relação de ajuda em enfermagem
Compreender as habilidades relacionais de ajuda dos enfermeiros
Articular a relação de ajuda com o processo de enfermagem
Compreender os pressupostos do Processo de Aconselhamento como técnica de ajuda em enfermagem
Fundamentar o entendimento das necessidades dos clientes e dos processos de ajuda
Adequar os processos de ajuda às necessidades dos clientes
Reflectir sobre a vivência dos processos de ajuda

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

Recognize the subjectivity of human communication
Oppose the concepts of "Social Communication" and "Therapeutic Communication"
Understand the dynamics of the openness to the Other (individual or collective client)
Define Helping Relationship in general and in nursing in particular
Understand the principles, objectives, scenarios and phases of the helping relationship in nursing
Understand the helping relational skills of nurses
Articulate helping relationship with nursing process
Understand the assumptions of the Counselling Process as a helping technic in nursing
Justify the understanding of customer needs and helping processes 
Fit the helping processes to customer needs 
Reflect on the experience of helping processes

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:

A subjectividade na comunicação humana
“Comunicação Social” versus “Comunicação Terapêutica”
Dinâmicas de abertura ao Outro (cliente individual ou colectivo)
Relação de Ajuda em enfermagem
Habilidades relacionais de ajuda dos enfermeiros
Relação de ajuda e processo de enfermagem
Introdução ao Processo de Aconselhamento como técnica de ajuda em enfermagem

10.4.1.5. Syllabus:
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The subjectivity in human communication
"Social Communication" versus "Therapeutic Communication"
The dynamics of opening to the Other (individual or collective client)
Helping Relationship in nursing
Helping relational skills of nurses
Helping relationship and nursing process
Introduction to the Counselling Process as a helping technic in nursing

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular

A sequenciação e a complexidade crescente dos conteúdos responde à sequenciação e complexidade 
crescente dos objectivos. Cada objectivo da UC é concretizável em ligação a pelo menos um grupo de 
conteúdos. No seu conjunto os conteúdos vão-se ligando potenciando no sentido de atingir objectivos 
mais complexos.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

The sequence and the increasing complexity of the syllabus respond to the objectives sequence and 
increasing complexity. Each objective of the CU is achievable in connection with at least one content 
group of the syllabus. On the whole, contents will be connecting and enhancing towards the achievement 
of the most complex objectives.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

<no answer>

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

<sem resposta>

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Burnard, Phillip (2005) Counselling Skills for Health Professionals. 4 edition. Nelson Thornes.
Chalifour, Jacques (2007). A Intervenção Terapêutica - Os Fundamentos Existencial-Humanistas da 
Relação de Ajuda. Vol 1. Lusodidacta. Loures.
Chalifour, Jacques (2009). A Intervenção Terapêutica - Estratégias de Intervenção. Vol 2. Lusodidacta. 
Loures.
Phaneuf, Margot (2005). Comunicação, entrevista, relação de ajuda e validação. Lusodidacta. Loures.
Lazure, Helene (2007). Viver a Relação de Ajuda. Abordagem Teórica e Prática de um Critério de 
Competência da Enfermeira. Lusodidacta. Loures.
Patterson, Lewis; Eisenberg, Sheldon (1988) – O Processo de Aconselhamento. Martins Fontes. São Paulo.

Mapa XIV - Ética, Direito e Deontologia Profissional II | Ethics, Law and Professional Deontology II

10.4.1.1. Unidade curricular:

Ética, Direito e Deontologia Profissional II | Ethics, Law and Professional Deontology II

10.4.1.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Lucília Rosa Mateus Nunes

10.4.1.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:

Rui Paulo Ramalho Inês
Marco Aurélio Cunha Constantino

10.4.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 

estudantes):

Interpreta o articulado do Código Deontológico.
Conhece e interpreta o sistema de normas que regulam as relações sociais no domínio da saúde e do 
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exercício da profissão de enfermeiro em Portugal.
Analisa aprofundadamente um tema e/ou caso, articulando ética, deontologia e direito

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

Interprets the articles of the Code of Ethics.
Understand and interpret the system of rules governing the social relations in the field of health and the 
exercise of the nursing profession in Portugal.
Analyzes in depth a theme and / or event, linking ethics, ethics and law

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:

I. Ética
1. Ética da vida: compreensão do humano, do corpo, da vida, do sofrimento. Compaixão e solicitude.
2. Ética de enfermagem: problemáticas, princípios, fundamentos.

II. Deontologia
1. Análise da Deontologia Profissional - artigo a artigo, com interpretação e debate
2. Recurso a pareceres, tomadas de posição e análise de casos
III. Direito
1. Regimes jurídicos específicos da saúde e da Enfermagem: consentimento em saúde; informação de 
saúde; cuidados continuados e paliativos; morte; Medicina Legal e Enfermagem Forense; 
acompanhamento familiar em internamento hospitalar.
2. Responsabilidade profissional em enfermagem.

10.4.1.5. Syllabus:

I. Ethics
1. Ethics of life: understanding the human body, life, suffering. Compassion and concern.
2. Nursing Ethics: issues, principles, fundamentals.

II. Deontology
1. Professional Ethics Analysis - article by article, with interpretation and debate
2. Use of opinions, position papers and case studies

III. Law
1. Specific legal regimes of health and nursing: health consent; health information; continuing and 
palliative care; death; Legal Medicine and Forensic Nursing; family support in hospital.
2. Professional Responsibility in nursing.

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular

Nesta UC, aprofunda-se a abordagem da Deontologia Profissional, estudando o articulado dos deveres 
prescritos, visando-se a articulação da abordagem ética e jurídica tanto na Deontologia como com os 
temas tratados nas UC de Enfermagem do 2º ano. 
Desta forma, os conteúdos da UC constituem-se como plataforma conceptual fundamental à compreensão 
da responsabilidade profissional da Enfermagem e da complexidade e particularidade de cada relação de 
cuidados em Enfermagem e processo de tomada de decisão. 
Na abordagem dos conteúdos, o estudante é interpelado nas suas crenças e valores e convidado ao 
debate e à argumentação, procurando-se a construção de um discurso próprio, centrado na Deontologia, 
com os contributos da Ética e do Direito.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

This UC, deepens the approach of Professional Ethics, studying the Articles of prescribed duties in order 
to articulation of the ethical and legal approach both in ethics as the specific topics addressed in nursing 
UC 2nd year.
In this way, the UC contents constitute a fundamental conceptual platform for understanding the 
professional responsibility of Nursing and the complexity and particularity of each relationship in nursing 
care and decision-making process.
In the contents approach, the student is challenged in their beliefs and values and invited to debate and 
argument, seeking to build its own discourse, focused on ethics, with the contributions of the Ethics and 
Law.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
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<no answer>

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

<no answer>

10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

BANDMAN, Bertram – Nursing ethics through the life span. 4th ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2002.
DEODATO, Sérgio – Responsabilidade Profissional Em Enfermagem: Valoração da Sociedade. Coimbra: 
Edições Almedina, 2008. 
NUNES, Lucília – Justiça, poder e responsabilidade. Articulação e mediações nos cuidados de 
Enfermagem. Loures: Lusociência, 2006. 
NUNES, L. - Ética em Enfermagem. Fundamentos e horizontes. Loures: Lusociência, 2011
NUNES, Lucília; et al – Código Deontológico do Enfermeiro: dos Comentários à Análise de Casos. 
Lisboa: Ordem dos Enfermeiros, 2005. 
PATRÃO-NEVES, Mª C.; PACHECO, S. (Coord.) – Para uma Ética da Enfermagem. Coimbra: Gráfica de 
Coimbra, 2004. 
THOMPSON, I.; MELIA, K.; BOYD, K. – Ética em Enfermagem. Lisboa: Lusociência, 2004. 

Mapa XIV - Investigação II - Processo de investigação | Research II - Research Process

10.4.1.1. Unidade curricular:

Investigação II - Processo de investigação | Research II - Research Process

10.4.1.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Ana Lúcia Caeiro Ramos 

10.4.1.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:

10.4.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 

estudantes):

Com a unidade curricular de Investigação II, pretende-se que o estudante aproprie a importância da 
investigação, conheça as etapas do processo de investigação e desenvolva capacidades de análise crítica 
de estudos de investigação. 
Resultados de aprendizagem:
Valoriza a importância da investigação para a Enfermagem; 
Compreende os fundamentos e os métodos da Investigação científica; 
Enuncia os principais tipos de desenhos de investigação; 
Percebe as consequências da aplicação na prática dos cuidados.
Avalia as etapas do Processo de Investigação; 
Explica a fase conceptual; 
Discute a fase metodológica; 
Interpreta a fase empírica; 
Compreende a fase de interpretação e difusão
Relaciona as etapas do processo de investigação.
Analisa criticamente artigos de investigação. 

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

With the Curricular Unit Research II: Research Process, it is intended that the student appropriates the 
importance of research, know the stages of the research process and develop analytical skills of research 
studies.
Learning Outcomes:
Values the importance of research in nursing;
Understand the fundamentals and methods of scientific research;
Sets out the main types of research drawings;
Realize the consequences of the application in practice of care.
Evaluates the steps of the research process;
Explains the conceptual phase;
Discusses the methodological stage;
Interprets the empirical stage;
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Comprises the step of interpretation and dissemination
Lists the steps of the research process.
Critically analyze research articles.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:

INVESTIGAÇÃO EM ENFERMAGEM 
Fundamentos e importância da investigação em enfermagem
A investigação, a enfermagem e as competências do enfermeiro
Investigação fundamental e aplicada
Paradigmas de investigação: investigação qualitativa e quantitativa 
Áreas prioritárias de investigação em enfermagem
PROCESSO DE INVESTIGAÇÃO 
Fase conceptual: tema do estudo, questão de partida, revisão de literatura, quadro de referência, 
problema, objetivo, questão, variáveis e hipótese
Fase metodológica: desenho de investigação experimental e não experimental, métodos de recolha e 
análise dos dados
Fase empírica: recolha e análise dos dados qualitativos e quantitativos, estatística descritiva e inferencial
Fase de interpretação e difusão: interpretação e divulgação dos resultados.
ELEMENTOS GERAIS DO PROCESSO
Aspetos éticos em investigação
Análise crítica de artigos de investigação 

10.4.1.5. Syllabus:

RESEARCH IN NURSING
Fundamentals and importance of nursing research
Research, nursing and nurse skills
Fundamental and applied research
Research paradigms: qualitative and quantitative research
Priority areas of nursing research
PROCESS RESEARCH
Conceptual phase: study of the subject, start question, literature review, framework, problem, goal, 
research question, variables and hypothesis
Methodological phase: experimental research design and not experimental, sampling methods and data 
analysis
Empirical phase: collection and analysis of qualitative and quantitative data; descriptive and inferencial 
statistics
Interpretation and dissemination phase: interpretation and dissemination of results.
GENERAL PROCESS ELEMENTS
Critical analysis of research paper
Ethical aspects in research

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular

A Unidade Curricular de Investigação II dá continuidade à Unidade Curricular de Investigação I e centra-se 
no processo de investigação e análise crítica de artigos.
Proporcionando uma visão integrada do processo de investigação, considera-se fundamental: 
a) Fundamentar a importância da investigação em enfermagem;
b) Conhecer as áreas prioritárias de investigação em enfermagem;
c) Compreender as etapas do processo de investigação;
d) Discutir os paradigmas de investigação, enfatizando o pensamento crítico e a análise reflexiva;
e) Analisar criticamente estudos de investigação, sob formato de artigo

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

The Curricular Unit of Research II continues the Curricular Unit of Research I and focuses on research 
process and critical analysis of articles.
Providing an integrated view of the research process, it is fundamental:
a) Provide evidence for the importance of nursing research;
b) Know the priority areas of nursing research;
c) Understand the steps of the research process;
d) Discuss the paradigms of research, emphasizing critical thinking and reflective analysis;
e) Analyze research studies under article format.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

<sem resposta>

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
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<no answer>

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

<sem resposta>

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

<no answer>

10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

BARDIN, Laurence - Análise de Conteúdo. Lisboa: Edições 70, 2011. ISBN 978-972-44-1506-2. 
BECK, Cheryl – Routledge international handbook of qualitative nursing research. London: Routledge, 
2013. ISBN 978-0-415-67356-3. 
COUTINHO, Clara – Metodologias de Investigação em Ciências Sociais e Humanas. Teoria e Prática. 
Lisboa: Edições Almedina, 2011. 344p. ISBN 9789724044873 
FORTIN, Marie-Fabienne – Fundamentos e etapas do processo de investigação. Loures: Lusodidacta, 2009. 
595p. ISBN 978-989-8075-18-5. 
HILL, Manuela Magalhães; HILL, Andrew. – Investigação por Questionário. Lisboa: Edições Sílabo. 2005. 
ISBN 972-618-273-5. 
OLIVEIRA, A. – Bioestatística, epidemiologia e investigação: teoria e aplicações. Lisboa: Lidel, 2009. ISBN: 
978-972-757-558-9. 
POCINHO, Margarida (2012) - Metodologia de investigação e comunicação do conhecimento científico. 
Lisboa: Lidel. ISBN 978-972-757-916-7.

Mapa XIV - Enfermagem III - Adulto e Idoso em Contexto I Nursing III - Adult and Elder in context I

10.4.1.1. Unidade curricular:

Enfermagem III - Adulto e Idoso em Contexto I Nursing III - Adult and Elder in context I

10.4.1.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Fernanda Paula Santos Leal 

10.4.1.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:

<sem resposta>

10.4.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 

estudantes):

Nesta UC, pretende-se que os estudantes adquiram conhecimento, aprofundem e desenvolvam 
competências que os capacitem a cuidar da pessoa adulta, idosa e suas famílias. Que o estudante:
1.Conheça diversas conceptualizações de enfermagem;
2.Avalie a perspectiva epistémico-ontológica das teorias de enfermagem;
3.Planeie o cuidado de enfermagem, pelo processo sistemático de pensamento, considerando a 
personalização do cuidado, culturalmente sensíveil 
4.Compreenda a importância do cuidado de enfermagem holístico nas experiências de saúde-doença da 
pessoa adulta, idosa e família; 
5.Relacione as implicações fisiopatológicas nas necessidades humanas da pessoa adulta, idosa e família, 
com os fenómenos de enfermagem com potencial de resposta promotor da adaptação à experiência vivida 
e contributivo para a gestão ao regime terapêutico, na procura do bem-estar, manutenção e/ou 
recuperação da saúde, e acompanhamento no fim de vida.
6.Expresse o processo de raciocínio clinico em enfermagem

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

This Curricular unit, it intend that students acquire knowledge, and develop skills that enable them to take 
care of adult, elderly and their families. 
It is expected that the student:
1.Know different nursing theorizations;
2.Evaluate the epistemic-ontological perspective of nursing theories;
3.Plan the nursing care, through systematic process of nursing, considering the individualization of care, 
culturally sensitive;
4.Understand the importance of holistic nursing care in response, to health-disease experiences of adult, 
elderly and relatives;
5.Understand the pathophysiological implications on human needs of adult, elderly and relatives, with 
nursing phenomena with the promoter potential of response to adaptation to lived experience, and 
contribution to the management of therapeutic regimen, in the pursuit of their well-being, maintenance or 
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recovery of health, or assist and dignify the end of life.
6.Establish the clinical reasoning process in nursing care.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:

1. Conceptualização em enfermagem: Filosofias, Teorias e Modelos eleitos;
2. O cuidado de enfermagem subjacente a um referencial humanista, holístico, numa perspectiva 
epistémico-ontológica;
3. O cuidado de enfermagem com a pessoa adulta e idosa e suas famílias, planeado como resposta a 
diferentes experiências de saúde-doença, através do Processo Sistemático de Enfermagem;
4. Fenómenos sensíveis ao cuidado de enfermagem da pessoa adulta, idosa e sua família, nas 
experiências de saúde-doença, tal como as vivem;
5. Raciocínio Clinico em Enfermagem, teoria e prática: Modelo IUREPIC.

10.4.1.5. Syllabus:

1. Conceptualization of Nursing: Philosophies, Theories and Models elected;
2. Nursing care in an humanistic framework, holistic, and according to an epistemic-ontological 
perspective; 
3. Nursing care to adult and elderly and their families planned in response to different experiences of 
health and illness, through the Nursing Systematic Process;
4. Phenomena, sensitive to nursing care, of adult, elderly and relatives, at lived experiences of health and 
illness;
5. 5. Clinical reasoning in nursing: theory and practice: IUREPIC Model.

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular

Desenharam-se como estrutura, três módulos: I – Conceptualização de enfermagem, tem previsto nos 
conteúdos programáticos 1 e 2, aquisição dos objectivos de aprendizagem 1 e 2; II – Cuidado de 
Enfermagem com a pessoa adulta e idosa e familiares, planeado como resposta às diferentes experiências 
de saúde-doença, tem previsto nos conteúdos programáticos 3 e 4, aquisição dos dos objectivos de 
aprendizagem 3, 4 e 5; III – Teoria e Prática do Raciocínio Clinico em Enfermagem. Modelo IUREPIC. tem 
previsto nos conteúdos oprogramáticos 5, resposta ao objectivo de aprendizagem 6.
Os conteúdos programáticos visam a aquisição pelos estudantes de conhecimentos e competências que 
os capacitem a cuidar da pessoa adulta e idosa, com diferentes experiências de saúde-doença. A 
aprendizagem do Cuidado de Enfermagem, está orientada pelo processo de enfermagem, fundamentada 
na tomada de decisão clinica e personalização dos cuidados, sensíveis à prática de enfermagem.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

The structure it was drawn at three modules
I - Conceptualization of Nursing, has provided in the syllabus 1 and 2 to the acquisition of the learning 
objectives 1 and 2;
II - Nursing care to adult and elderly and family, in the syllabus 3 and 4 topics, response to the learning 
objectives 3, 4 and 5; 
III - Theory and Practice of Clinical Reasoning Nursing. Model IUREPIC. in topic 5 of the syllabus, response 
to learning objective 6.
The syllabus contents aimed, for acquisition by students of knowledge and skills, that enable them to take 
care of adult and elderly person with different experiences of health and illness. Learning of nursing care is 
guided by the nursing process, based on clinical decision making and personalization of care, sensitive to 
nursing practice.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

<sem resposta>

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

<no answer>

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

<sem resposta>

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

<no answer>

10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
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Berger, L., & Mailloux-poirier, D. (1995) Pessoas Idosas, uma abordagem global. Loures:Lusociência. 
Bolander, V. B. (1998) Enfermagem Fundamental: Abordagem Psicofisiológica. Sorensen e Luckman, 1ª ed. 
Lisboa: Lusodidacta, 1998.
International Council fo Nurses (2011) Classificação International para a Prática de Enfermagem. CIPE, 
versão 2. Lisboa: Ordem dos Enfermeiros.
Murphy, J.I. (2004) Using Focused Reflection and Articulation to Promote Clinical Reasoning. Nursing 
Education Perspectives, set/out 25(5), 226-231.
Phipps, W., Sands, J., Marek, J. (2003) Enfermagem Médico-Cirúrgica. Conceitos e Prática Clínica. 6ª ed. 
Loures: Lusociência.
Simmons, B. (2010) Concept Analysis, Clinical reasoning: concept analysis. Journal of Advanced Nursing 
66(5), 1151-1158. 
Tanner, C. (2006). Thinking like a Nurse: A Research-Based Model of Clinical Judgment in Nursing. J 
Nursing Education, 45(6), 205-211.

Mapa XIV - Ensino Clinico de Enfermagem - Adulto e Idoso em Contexto I | Nursing Clinical Learning 

10.4.1.1. Unidade curricular:

Ensino Clinico de Enfermagem - Adulto e Idoso em Contexto I | Nursing Clinical Learning 

10.4.1.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Ana Paula Gato Rodrigues Polido Rodrigues 

10.4.1.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:

10.4.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 

estudantes):

Espera-se que o estudante adquira as seguintes competências:
a. Mobilizar os conhecimentos e competências apreendidas sobre as problemáticas de saúde-doença e as 
intervenções de enfermagem às pessoas adultas, idosas e às famílias 
b. Utilizar os conhecimentos e as técnicas de forma adequada, fundamentando a decisão e a ação
c. Aplicar o pensamento crítico e a resolução de problemas 
d. Realizar de forma contínua e sistemáticas as etapas do Processo de Enfermagem, comunicando com 
consistência, a informação relevante, no respeito pela sua área de competência 
e. Iniciar, desenvolver e suspender relações terapêuticas com a pessoa/cliente e / ou cuidadores, através 
da utilização de comunicação e informação adequadas, promovendo a sua capacitação e autonomia 
f. Participar no trabalho em equipa
g. Analisar e avaliar regularmente as suas práticas apontando caminhos de desenvolvimento
h. Relatar e analisar criticamente o desenvolvimento das suas competências e aprendizagem 

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

Nursing Clinical Learning - Adult and Elder in Context I

It is expected that students acquire the following skills:
a. Mobilize the knowledge and skills Learned About the health-disease problems and nursing interventions 
to the adults, elderly and families
b. Using the knowledge and techniques appropriately, giving the reasons for the decision and action
c. Apply critical thinking and problem resolution
d. Perform continuously and systematic the steps of the Nursing Process, communicating with 
consistency the relevant information, with respect for their area of competence
e. Start and suspend therapeutic relationship with the person / client and / or caregivers, through the use of 
appropriate communication and information, promoting their empowerment and autonomy
f. Participate in teamwork
g. Analyse and evaluate regularly yours practices indicating ways of development
h. Report and critical analysis of yours skills and learning

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:

1. Prestação de cuidados a pessoas adultas e idosas e a famílias no contexto da unidade e em visita 
domiciliária (intervenções executadas de acordo com as aprendizagens realizadas nas Unidades 
Curriculares anteriores).
2. Utilização do Processo de Enfermagem com aplicação do modelo dinâmico de avaliação e intervenção 
familiar incluindo os instrumentos da avaliação familiar, as escalas de avaliação da situação/necessidades 
de saúde e as fichas terapêuticas
3. Aplicação adequada dos instrumentos da profissão
4. Promoção da saúde e do empoderamento dos clientes
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5. Fundamentação teórica das intervenções em contexto
6. Reflexão crítica sobre as aprendizagens e intervenções

10.4.1.5. Syllabus:

1. Nursing care for adult and elderly people and families in the context of the unit and home visiting 
(interventions implemented in accordance with the learning achieved in the previous curricular units)
2. Use of the Nursing Process by application of dynamic model of evaluation and family intervention 
including family assessment instruments and evaluation scales of the situation / health needs
3. Adequate application of professional instruments
4. Health promotion and clients empowerment
5. Theoretical foundation of interventions in context
6. Critical reflection about the learning and interventions

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular

Pretende-se que os estudantes operacionalizem as intervenções preconizadas para os cuidados de 
enfermagem à família e indivíduos adultos e idosos em contexto de cuidados de saúde primários, 
centrando-se nos seus principais problemas de saúde e reconhecendo a autonomia e a capacidade para o 
autocuidado dos indivíduos, famílias e comunidades, privilegiando as intervenções promotoras do 
empoderamento dos clientes. Esta Unidade Curricular implica para cada estudante a aquisição de 
competências que lhe permita por lado contribuir para a prevenção, tratamento e reabilitação dos clientes 
ao seu cuidado, por outro capacitar os indivíduos, famílias e comunidade para a consecução dos seus 
projetos de saúde. Implica também uma atenção especial à priorização dos cuidados aos mais vulneráveis, 
assim como a articulação e consolidação dos conhecimentos e competências já adquiridos.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

It is expected that students operationalize preconized interventions for the family to nursing care and adult 
and elderly subjects in the context of primary health care, concentrating on the their major health problems 
and recognizing the autonomy and capacity for the self-care of people, families and communities, focusing 
on interventions that promote the empowerment of clients. This curricular unit implies for each student to 
acquire skills that will enable it to contribute to the prevention, treatment and rehabilitation of clients in 
their care and empower people, families and communities for achieving their health projects. It also 
involves particular attention to prioritization of care for the most vulnerable, as well as articulation and 
consolidation of knowledge and skills already acquired.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

<no answer>

10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Biscaia, A. & et al (2006). Cuidados de saúde primários em Portugal – reformar para novos sucessos. 
Lisboa: Padrões Culturais Editora
Loureiro, I. & Miranda, N. (2010). Promover a saúde, dos fundamentos à acção. Coimbra: Almedina.
ORDEM DOS ENFERMEIROS (2010). CIPE : versão 2 : classificação internacional para a prática de 
enfermagem. Genebra: Conselho Internacional de Enfermeiros
Phipps, W.; Sands, J.;Marek, J. (2003) Enfermagem Médico-Cirúrgica: conceitos e prática clinica. Loures: 
Lusociência 
Potter, P.; Perry, A. G. (2003) Fundamentos de Enfermagem. Conceitos e Procedimentos. 
Loures:Lusociência. 
Wilkinson, J.; Van Leuven, K. (2010) Fundamentos de Enfermagem: teoria, conceitos e aplicações. São 
Paulo: Roca

Mapa XIV - Relação de Ajuda e Comunicação Terapêutica em Enfermagem II 
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10.4.1.1. Unidade curricular:

Relação de Ajuda e Comunicação Terapêutica em Enfermagem II 

10.4.1.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Joaquim Manuel de Oliveira Lopes

10.4.1.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:

10.4.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 

estudantes):

Identificar a relação de ajuda como veículo dos cuidados de enfermagem e como cuidado em si
Conhecer os princípios da teoria e intervenção na crise
Conhecer as especificidades da relação de ajuda com famílias e grupos
Compreender aprofundadamente as fases do Processo de Aconselhamento
Compreender os fenómenos relacionais associados à relação de ajuda e ao aconselhamento em 
enfermagem: Identificação, transferência e contra-transferência
Fundamentar o entendimento das necessidades de ajuda dos clientes;
Adequar os processos de ajuda às necessidades explicitadas pelos clientes;
Reflectir sobre a vivência dos processos de ajuda

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

Therapeutic Communication and Helping Relations in Nursing II outcomes:

Identify helping relationship as a vehicle of nursing care and as a care itself
Know the principles of crisis theory and crisis intervention
Know the specifics of the helping relationship with families and groups
Deeply understand the phases of the counselling process
Understand relational phenomena associated with helping relationship and counselling in nursing: 
identification, transference and counter-transference
Justify the understanding of customer needs
Fit the helping processes to customer needs
Reflect on the experience of helping processes

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:

Relação de ajuda como veículo dos cuidados de enfermagem e como cuidado em si
Teoria e Intervenção na Crise
Relação de Ajuda com famílias e grupos.
Aprofundamento das fases do Processo de Aconselhamento
Fenómenos relacionais associados à ajuda em Enfermagem: Identificação, transferência e contra-
transferência

10.4.1.5. Syllabus:

Helping relationship as a vehicle of nursing care and as a care itself
Theory and Crisis Intervention
Helping relationship with families and groups.
Deepening phases of the counselling process
Relational phenomena associated with aid in nursing: identification, transference and counter-transference

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular

A sequenciação e a complexidade crescente dos conteúdos responde à sequenciação e complexidade 
crescente dos objectivos. Cada objectivo da UC é concretizável em ligação a pelo menos um grupo de 
conteúdos. No seu conjunto os conteúdos vão-se ligando potenciando no sentido de atingir objectivos 
mais complexos.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

The sequence and the increasing complexity of the syllabus respond to the objectives sequence and 
increasing complexity. Each objective of the CU is achievable in connection with at least one content 
group of the syllabus. On the whole, contents will be connecting and enhancing towards the achievement 
of the most complex objectives.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
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10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

<sem resposta>

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

<no answer>

10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Burnard, Phillip (2005) Counselling Skills for Health Professionals. 4 edition. Nelson Thornes.
Chalifour, Jacques (2007). A Intervenção Terapêutica - Os Fundamentos Existencial-Humanistas da 
Relação de Ajuda. Vol 1. Lusodidacta. Loures.
Chalifour, Jacques (2009). A Intervenção Terapêutica - Estratégias de Intervenção. Vol 2. Lusodidacta. 
Loures.
Phaneuf, Margot (2005). Comunicação, entrevista, relação de ajuda e validação. Lusodidacta. Loures.
Lazure, Helene (2007). Viver a Relação de Ajuda. Abordagem Teórica e Prática de um Critério de 
Competência da Enfermeira. Lusodidacta. Loures.
Leal, Isabel (2005). Iniciação às Psicoterapias. Fim de Século. Lisboa.
Patterson, Lewis; Eisenberg, Sheldon (1988) – O Processo de Aconselhamento. Martins Fontes. São Paulo.
Wiener, Jan (2009). The Therapeutic Relationship: Transference, Countertransference, and the Making of 
Meaning. Carolyn and Ernest Fay Series in Analytical Psychology. Texas A&M University Press.

Mapa XIV - Aprendizagens em Contexto Simulado III (ACS III) | Learning in Simulated Setting III (LSS III)

10.4.1.1. Unidade curricular:

Aprendizagens em Contexto Simulado III (ACS III) | Learning in Simulated Setting III (LSS III)

10.4.1.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Rui Paulo Ramalho Inês

10.4.1.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:

10.4.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 

estudantes):

Visa-se o desenvolvimento de competências procedimentais aliadas às de raciocínio crítico, tomada de 
decisão e de gestão clínica. Estabelecem-se, neste âmbito, com foco nos processos de saúde / doença do 
adulto e de adulto idoso, os seguintes objetivos de aprendizagem: Identifica necessidades em cuidados de 
enfermagem em situações/casos clínicos; Elabora diagnósticos de enfermagem; Planeia intervenções de 
enfermagem adequadas aos diagnósticos estabelecidos; Fundamenta as decisões e o agir em 
conhecimentos teóricos, técnico-científicos e ético-deontológicos; Mobiliza evidência na tomada de 
decisão; Executa as intervenções de acordo com as orientações de boa prática e normas de 
procedimento; Avalia as intervenções considerando os resultados esperados e acautelando os riscos; 
Discute resultados de enfermagem.

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

The aim of this Curricular Unit is the development of instrumental skills as well as critical thinking, 
decision making and clinical management on community and hospital settings. It is, focused on adult and 
elderly person experience in health / disease processes. In this sense the learning objectives are: Identifies 
nursing care needs through situations/clinical cases; Elaborates nursing diagnoses; Plans appropriate 
nursing interventions according to established diagnostics; Makes decisions and act under theoretical 
framework, technical-scientific and ethic-deontological principles; Shows evidence on decision making; 
Executes nursing interventions according to good practice guidelines and procedure rules; Evaluates 
interventions considering the expected results, and risk anticipating; Discusses nursing outcomes.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:

Tendo como ponto de partida situações/casos clínicos, em ambiente de aprendizagem simulada, 
mobilizam-se saberes adquiridos ao longo do CLE, em torno da aprendizagem da “decisão” e do “agir” 
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relativos aos seguintes conteúdos: 
1. Cuidados de Enfermagem à Pessoa com Acidente Vascular Cerebral: A instalação do Padrão Espástico 
e o Posicionamento em Padrão Anti-espástico.
2. Cuidados de Enfermagem no âmbito da administração de terapêutica medicamentosa:
2.1. Princípios da administração terapêutica;
2.2. Administrar terapêutica por via inalatória;
2.3. Administrar terapêutica por via oral e tópica;
2.4. Administrar terapêutica por via intramuscular;
2.5. Administrar terapêutica por via subcutânea;
2.6. Cateterizar acesso periférico;
2.7. Administrar terapêutica por via endovenosa.
3. Cuidados de Enfermagem à pessoa com ferida cirúrgica:
3.1. O processo de cicatrização e suas alterações; 
3.2. Realizar penso cirúrgico;
3.3. Remover pontos e agrafes da ferida cirúrgica.

10.4.1.5. Syllabus:

Having clinical situations/cases an simulated learning environment as framework, this Curricular Unit 
organizes knowledge acquired during the degree in a learning developing process that aims "decision" 
and "acting" skills, related to the following contents:
1. Nursing Care to Pearson with Stroke Experience: Spasticity and antispastic pattern positioning.
2. Nursing Care in drug therapy administration:
2.1. Principles of therapeutic administration;
2.2. Administer Inhalation therapy;
2.3. Administer oral and topical therapies;
2.4. Administer intramuscular therapy;
2.5. Administer subcutaneous therapy;
2.6. Catheterize peripheral intravenous access;
2.7. Administer intravenous therapy.
3. Nursing Care to Pearson With Chirurgical Wound Experience:
3.1. The process of wound healing;
3.2. Perform wound surgical care and dressing;
3.3. Remove surgical wounds stitches and staples.

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular

A UCs ACS III articula, numa perspetiva “vertical” do currículo, com as demais UCs de ACS do CLE. Neste 
eixo de desenvolvimento curricular, a aprendizagem e o desenvolvimento de competências profissionais 
faz-se numa particular proximidade aos conteúdos técnicos e procedimentais do agir, no quadro dos seus 
fundamentos e do processo de enfermagem. Perspetiva-se o desenvolvimento de diferentes habilidades 
técnicas num contínuo crescendo em termos de complexidade e integração de conhecimentos. Neste 
contínuo, a ACS III articula também, com as demais UCs do segundo ano e em particular com a UC de 
Enfermagem III e seu foco na abordagem da pessoa adulta e idosa e sua vivência dos processos de 
saúde/doença. Os conteúdos programáticos visam os objetivos de aprendizagem da UC e mobilizam 
saberes teóricos, numa perspetiva ativa e dinâmica, reorganizando-os em torno da construção de 
respostas para um agir pertinente e competente face a situações clínicas em prática simulada.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

This Curricular Unit is linked, through the curriculum, with the other curricular units of the degree. This 
curriculum is affiliated to learning and development of professional skills in a particular proximity to the 
technical and procedural contents of the nursing intervention and the nursing process. Aims to develop 
different technical skills, in a continuous and complexity growing as well as knowledge integration. 
Through this continuum, this unit is particularly linked to the Curricular Unit of Nursing III and its focus is 
on adult and elderly person experience in health / disease processes. The syllabus is aimed at the learning 
objectives of these units and mobilizes theoretical knowledge in an active and dynamic perspective, 
rearranging them around the answers to a relevant and competent intervention facing clinical situations on 
simulated practice.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

<no answer>

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.
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10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

<no answer>

10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

ABREU, Wilson Correia de – Formação e Aprendizagem em Contexto Clínico. Coimbra: Formasau, 2007. 
ALARCÃO, Isabel; TAVARES, José – Supervisão da Prática Pedagógica. Uma Perspectiva de 
Desenvolvimento e Aprendizagem. 2ªed. Coimbra: Edições Almedina, 2003.
CONSELHO PORTUGUÊS DE RESSUSCITAÇÃO – Guidelines ERC 2015. Niel: ERC, 2015. 
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM, Critical ESS – Manual de Suporte Básico de Vida e Desfibrilhação 
Automática Externa. DE ESSIPS, 2012.
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM ESS IPS. Normas de Procedimento em Enfermagem. Setúbal: DE 
ESSIPS. 2015.
ELKIN, Martha K.; PERY, Anne G.; POTTER, Patricia A.- Intervenções de Enfermagem e Procedimentos 
Clínicos. 2ª Edição. Loures: Lusociência. 2005.
ORDEM DOS ENFERMEIROS – Cuidados à pessoa com alterações da mobilidade – posicionamentos, 
transferências e treino de deambulação. Cadernos OE. Série 1 número 7. 2013.
POTTER, Patrícia; PERRY, Anne Griffen. Fundamentos de Enfermagem. Conceitos e Procedimentos. 
Loures: Lusociência. 2003. 

Mapa XIV - Enfermagem IV - Adulto e Idoso em Contexto II - Nursing IV - Adult and Elder in Context II

10.4.1.1. Unidade curricular:

Enfermagem IV - Adulto e Idoso em Contexto II - Nursing IV - Adult and Elder in Context II

10.4.1.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Mariana Vitória Falcão Carrilho Carolino Pereira 

10.4.1.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:

<sem resposta>

10.4.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 

estudantes):

Promover a aquisição e desenvolvimento das competências do enfermeiro de cuidados gerais, no âmbito 
da prestação de cuidados à pessoa adulta e família (s) a vivenciar processos de saúde-doença, em 
contexto cirúrgico.
Que o estudante: (a) Conheça os principais diagnósticos de enfermagem e intervenções a realizar; (b) 
Compreende a importância do pensamento crítico e uso de evidência científica numa abordagem holística 
à pessoa adulta e família (s) a vivenciar processos de saúde-doença; (c) Aplique o processo de 
enfermagem, utilizando linguagem CIPE, em casos simulados de pessoa adulta e família (s) a vivenciar 
processos de saúde-doença; (d) Analise de forma crítica o conhecimento produzido pela evidência 
científica na intervenção de enfermagem com a pessoa e família (s) a vivenciar processos de saúde-
doença; (e) Ajuíze sobre a complexidade das situações identificando as intervenções adequadas à 
resolução dos problemas identificados. 

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

Promote the acquisition and development of nursing skill of general care in the provision of care to adult 
and family (s) experiencing the health-disease processes.
That the student: (a) Know the main nursing diagnoses and interventions to be undertaken with adult and 
family(s) experiencing the health-disease process; (b) Understands the importance of critical thinking and 
use of scientific evidence in a holistic approach to adult and family(s) experiencing the health-disease 
process; (c) Apply the nursing process in simulated cases of adult and family (s) experiencing the health-
disease process; (d) Analyse critically the knowledge produced be the scientific evidence on nursing 
intervention with the person and family (s) experiencing the health-disease process; (e) Make judgment on 
the complexity of the situations identifying appropriate interventions to solve the identified problems.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:

Conceptualização de enfermagem considerando o Modelo da Prática Baseada na Evidência; Importância 
da evidência científica na qualidade dos cuidados de enfermagem à pessoa e família; Sistematização do 
Processo de Enfermagem e operacionalização do raciocínio clínico perante casos; Pessoa e família com 
processos de saúde-doença do foro médico-cirúrgico, em situação aguda e ou crónica; A Dor: avaliação, 
abordagem farmacológica e não farmacológica, aspetos psicossociais, cuidados de enfermagem à pessoa 
e família; Cuidados de enfermagem à pessoa e família com doença oncológica; Enfermagem 
perioperatória; O período perioperatório; Cuidados de enfermagem à pessoa no período pré, intra e pós-
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operatório na resposta a diferentes processos de doença aguda e ou crónica; Riscos no Bloco Operatório: 
a segurança do cliente e profissionais; O processo de morrer; Promoção da Qualidade de Vida com a 
pessoa e família com doença crónica, degenerativa e /ou paliativa.

10.4.1.5. Syllabus:

Nursing conceptualization considering the model Evidence-based Practice; Importance of scientific 
evidence on the quality of the individual nursing care and family; Systematization of nursing process and 
implementation of clinical reasoning before cases of adult and family (s); Person and family with health-
disease medical and surgical court processes, and acute or chronic situation; Pain: assessment, 
pharmacological and non-pharmacological approach, psychosocial aspects of nursing care to the person 
and family; Nursing care to the person and family with cancer disease; Perioperative nursing; The 
perioperative period; The person nursing care in the preoperative, intraoperative and postoperative period 
in response to different disease processes and acute or chronic; Risks in the Operating Room: customer 
security and professional; The process of dying; Promotion of Quality of Life with the person and family 
with chronic, degenerative and / or palliative.

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular

A opção por um modelo da prática baseada na evidência visa sobretudo promover e facilitar a tomada de 
decisão do estudante, o seu pensamento crítico e, o desenvolvimento de competências de enfermeiro de 
cuidados gerais. Aliado ao conhecimento de diferentes processos de saúde-doença e a resposta humana 
aos mesmos, assume-se que a qualidade e a segurança dos cuidados são alicerçados no mais recente 
conhecimento científico que responda de forma eficaz, eficiente e efetiva aos problemas identificados. 
Promove-se a utilização do Processo de Enfermagem com recurso à linguagem classificada – CIPE no 
âmbito da sistematização do conhecimento inerente aos cuidados de enfermagem a pessoas e famílias a 
vivenciar processos de saúde-doença. 

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

The choice of a model of evidence-based practice mainly aims to promote and facilitate student decision-
making, their critical thinking and the development of general care nurse skills. Coupled with the 
knowledge of different processes of health and illness and the human response to them, it is assumed that 
the quality and safety of care are grounded in the latest scientific knowledge to respond effectively, 
efficiently and effectively to the problems identified. It promotes the use of nursing process using the 
classified language - CIPE under the systematization of knowledge inherent in nursing care to individuals 
and families to experience the health-disease processes.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Associação dos Enfermeiros de Sala de Operações Portuguesas (2006) ENFERMAGEM PERIOPERATÓRIA: 
da Filosofia à Prática dos Cuidados. - Lusodidacta
INTERNATIONAL COUNCIL OF NURSES. CIPE Versão 2 (2011) Classificação Internacional para a Prática de 
Enfermagem. Ordem dos Enfermeiros. 
MANLEY, K.; BELLMAN, L. (2003) Enfermagem Cirúrgica. Prática Avançada. 1ª Edição. Lisboa: 
Lusodidacta. 
STANHOPE, M (1999). Enfermagem Comunitária Promoção da Saúde de Grupos, Famílias e 
Indivíduos. 4ª Edição. Lisboa: Lusociência. 
STOCK, Y.; CLAYTON, B. (2002). Fundamentos de Farmacologia. 12ª Edição. Lisboa: Lusociência. 
PORTELA, J / Neto,I (1999) Dor e cuidados Paliativos. Lisboa: Permanyer Portugal.ISBN: 972-733- 059-2. 
REED, J., STANLEY, D., & CLARKE, C. (2004). Health, Well-Being and Older People Bristol: The Policy 
Press.
ROTHROCK, J. (2008). ALEXANDER / CUIDADOS DE ENFERMAGEM AO PACIENTE CIRÚRGICO. Lisboa: 
Lusodidacta, 13a EDIÇÃO. I
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Mapa XIV - Aprendizagens em Contexto Simulado IV (ACS IV) | Learning in Simulated Setting IV (LSS IV)

10.4.1.1. Unidade curricular:

Aprendizagens em Contexto Simulado IV (ACS IV) | Learning in Simulated Setting IV (LSS IV)

10.4.1.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Rui Paulo Ramalho Inês

10.4.1.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:

António Manuel Martins de Freitas
Lino Alexandre Andrade Martins dos Ramos
Joana Filipa Tavares Mestrinho
Nara Solange Batalha
Nuno Miguel Ventura de Oliveira
Miguel Quaresma Oliveira
Vânia Sofia Martins Teixeira)

10.4.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 

estudantes):

Visa-se o desenvolvimento de competências procedimentais aliadas às de raciocínio crítico, tomada de 
decisão e de gestão clínica. Estabelecem-se, neste âmbito, com foco nos processos de saúde / doença do 
adulto e de adulto idoso, os seguintes objetivos de aprendizagem: Identifica necessidades em cuidados de 
enfermagem em situações/casos clínicos; Elabora diagnósticos de enfermagem; Planeia intervenções de 
enfermagem adequadas aos diagnósticos estabelecidos; Fundamenta as decisões e o agir em 
conhecimentos teóricos, técnico-científicos e ético-deontológicos; Mobiliza evidência na tomada de 
decisão; Executa as intervenções de acordo com as orientações de boa prática e normas de 
procedimento; Avalia as intervenções considerando os resultados esperados e acautelando os riscos; 
Discute resultados de enfermagem.

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

The aim of this Curricular Unit is the development of instrumental skills as well as critical thinking, 
decision making and clinical management on community and hospital settings. It is, focused on adult and 
elderly person experience in health / disease processes. In this sense the learning objectives are: Identifies 
nursing care needs through situations/clinical cases; Elaborates nursing diagnoses; Plans appropriate 
nursing interventions according to established diagnostics; Makes decisions and act under theoretical 
framework, technical-scientific and ethic-deontological principles; Shows evidence on decision making; 
Executes nursing interventions according to good practice guidelines and procedure rules; Evaluates 
interventions considering the expected results, and risk anticipating; Discusses nursing outcomes.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:

Tendo como ponto de partida situações/casos clínicos, em ambiente de aprendizagem simulada, 
mobilizam-se saberes adquiridos ao longo do CLE, em torno da aprendizagem da “decisão” e do “agir” 
relativos aos seguintes conteúdos: 
1. Cuidados de Enfermagem à pessoa:
1.1. Com alteração de capacidade de eliminação de secreções traqueobrônquicas
1.2. Ostomizada
1.2.1. Com Colostomia, Urostomia, Nefrostomia 
1.2.2. Com Traqueostomia 
1.3. Com Cateter Venoso Central (CVC)
1.3.1. Na utilização/manutenção do CVC
1.3.2. Na avaliação de Pressão Venosa Central (PVC)
1.4. Com Alimentação Parentérica
1.5. No âmbito da Colheita de Espécimenes para Análise
1.5.1. Colher Sangue para Exames Complementares Diagnósticos
1.5.1.1. Colher Sangue para Hemoculturas
1.5.2. Colher Secreções com Recurso a Aspiração
1.6. Algaliada e com alteração do padrão de eliminação vesical
1.6.1. Irrigação Vesical 
1.7. Com ferida cirúrgica
1.7.1. Realizar penso cirúrgico a ferida com drenos
2. Suporte Básico de Vida

10.4.1.5. Syllabus:
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Having clinical situations/cases an simulated learning environment as framework, this Curricular Unit 
organizes knowledge acquired during the degree in a learning developing process that aims "decision" 
and "acting" skills, related to:
1. Nursing Care to person:
1.1. With impaired elimination of tracheobronchial secretions
1.2. With ostomy
1.2.1. Colostomy, Urostomy, Nephrostomy
1.2.2. Tracheostomy
1.3. With Central Venous Catheter (CVC)
1.3.1. The use / maintenance of CVC
1.3.2. Assessment of central venous pressure (CVP)
1.4. With parenteral nutrition
1.5. In need to specimen collection for analysis 
1.5.1. Collect blood sample for analysis
1.5.1.1. Collect blood sample for blood cultures
1.5.2. Collect tracheobronchial secretions with the use of aspiration
1.6. With bladder catheter and impaired urinary elimination
1.6.1. Bladder irrigation
1.7. With surgical wound experience
1.7.1. Perform wound surgical care and dressing in wounds with surgical drains
2. Basic Life Support

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular

A UCs ACS IV articula, numa perspetiva “vertical” do currículo, com as demais UCs de ACS do CLE. Neste 
eixo de desenvolvimento curricular, a aprendizagem e o desenvolvimento de competências profissionais 
faz-se numa particular proximidade aos conteúdos técnicos e procedimentais do agir, no quadro dos seus 
fundamentos e do processo de enfermagem. Perspetiva-se o desenvolvimento de diferentes habilidades 
técnicas num contínuo crescendo em termos de complexidade e integração de conhecimentos. Neste 
contínuo, a ACS IV articula também, com as demais UCs do segundo ano e em particular com a UC de 
Enfermagem IV e seu foco na abordagem da pessoa adulta e idosa e sua vivência dos processos de 
saúde/doença. Os conteúdos programáticos visam os objetivos de aprendizagem da UC e mobilizam 
saberes teóricos, numa perspetiva ativa e dinâmica, reorganizando-os em torno da construção de 
respostas para um agir pertinente e competente face a situações clínicas em prática simulada.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

This Curricular Unit is linked, through the curriculum, with the other curricular units of the degree. This 
curriculum is affiliated to learning and development of professional skills in a particular proximity to the 
technical and procedural contents of the nursing intervention and the nursing process. Aims to develop 
different technical skills, in a continuous and complexity growing as well as knowledge integration.

Through this continuum, this unit is particularly linked to the Curricular Unit of Nursing IV and its focus is 
on adult and elderly person experience in health / disease processes. The syllabus is aimed at the learning 
objectives of these units and mobilizes theoretical knowledge in an active and dynamic perspective, 
rearranging them around the answers to a relevant and competent intervention facing clinical situations on 
simulated practice.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

<sem resposta>

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

<no answer>

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

<sem resposta>

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

<no answer>

10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

ABREU, Wilson Correia de – Formação e Aprendizagem em Contexto Clínico. Coimbra: Formasau, 2007. 
295p. ISBN 978-972-8485-87-0.
ALARCÃO, Isabel; TAVARES, José – Supervisão da Prática Pedagógica. Uma Perspectiva de 
Desenvolvimento e Aprendizagem. 2ªed. Coimbra: Edições Almedina, 2003. 166 p. ISBN 978-972-40-1852-2.
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CONSELHO PORTUGUÊS DE RESSUSCITAÇÃO – Resumo das Principais Alterações nas Guidelines em 
Ressuscitação – Guidelines ERC 2015. Niel: ERC, 2015. 
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM, Critical ESS – Manual de Suporte Básico de Vida e Desfibrilhação 
Automática Externa. DE ESSIPS, 2012. ISBN: 978-989-98206-0-9. 
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM ESS IPS. Normas de Procedimento em Enfermagem. Setúbal: DE 
ESSIPS. 2015.
ELKIN, M K.; PERY, A G.; POTTER, P A.- Intervenções de Enfermagem e Procedimentos Clínicos. 2ª 
Edição. Loures: Lusociência. 2005. 
POTTER, Patrícia; PERRY, Anne Griffen. Fundamentos de Enfermagem. Conceitos e Procedimentos. 
Loures: Lusociência. 2003. 

Mapa XIV - Relação de Ajuda e Comunicação Terapêutica em Enfermagem III

10.4.1.1. Unidade curricular:

Relação de Ajuda e Comunicação Terapêutica em Enfermagem III

10.4.1.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Fernanda Paula Santos Leal 

10.4.1.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:

<sem resposta>

10.4.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 

estudantes):

Conhecer as especificidades da relação de ajuda em processos de comunicação difíceis
Identificar a potencialidade das características da relação de ajuda, na compreensão e resolução de 
conflitos 
Identificar pressupostos do projecto terapêutico de relação de ajuda, pelo processo de aconselhamento
Refletir sobre a operacionalização do projecto terapêutico de RA, no cuidado de enfermagem com o 
cliente; 

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

Therapeutic Communication and Helping Relations in Nursing III 

Knowing the specifics of helping relationship (HR) in difficult communication processes
Identify the potential of helping relationship characteristics, understanding and conflict resolution
Identify assumptions of the therapeutic project in helping relationship, through counseling process
Reflect on the operationalization of helping therapeutic project of HR, in nursing care with the client;

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:

A Relação de ajuda em processos de comunicação difíceis com:
- cliente doença aguda/crónica, 
- cliente com alteração da auto-imagem; 
- cliente com afasia; 
- cliente com doença neoplásica; 
- cliente em fim de vida
- cliente em processo de luto
- (… outros)
A relação de ajuda em enfermagem na resolução positiva de conflitos: componentes do conflito, 
pensamentos, sentimentos, emoções, comportamentos, conflito interno;
O Projecto terapêutico em relação de ajuda em Enfermagem;
Reflexão sobre o processo do projecto terapêutico, como aprendizagem integrada de Relação de Ajuda em 
Enfermagem

10.4.1.5. Syllabus:

Helping relationship in difficult communications with:
- Client acute disease / chronic,
- Customer with impaired self-image;
- Client with aphasia;
- Client with neoplastic disease;
- Client at end of life
- Client in grief
- (… others)
Helping relationship in nursing at positive resolution of conflicts: components of the conflict, thoughts, 
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feelings, emotions, behaviors, internal conflict;
Therapeutic Project in helping relationship in Nursing;
Reflection on the process of the therapeutic plan, as an integrated learning Helping Relationship in 
Nursing.

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular

Os objectivos de aprendizagem da UC estão orientados para os estudantes adquirirem e consolidarem 
conhecimentos e competências em relação de ajuda em enfermagem que os capacitem a pensar um 
projecto terapêutico para cliente: pessoa adulta e/ou idosa. 
Os conteúdos definidos visam criar as condições para a aquisição dos objectivos de aprendizagem 
apresentados. 

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

Learning objectives are directed to students acquire and consolidate knowledge and skills in helping 
relationship in nursing that allow them to think a therapeutic project to the client: adult and / or elderly.
The contents set are aimed at creating the conditions for the acquisition of the presented learning 
objectives.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

<sem resposta>

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

<no answer>

10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Burnard, Phillip (2005) Counselling Skills for Health Professionals. 4 edition. Nelson Thornes.
Chalifour, Jacques (2007). A Intervenção Terapêutica - Os Fundamentos Existencial-Humanistas da 
Relação de Ajuda. Vol 1. Lusodidacta. Loures.
Chalifour, Jacques (2009). A Intervenção Terapêutica - Estratégias de Intervenção. Vol 2. Lusodidacta. 
Loures.
Phaneuf, Margot (2005). Comunicação, entrevista, relação de ajuda e validação. Lusodidacta. Loures.
Lazure, Helene (2007). Viver a Relação de Ajuda. Abordagem Teórica e Prática de um Critério de 
Competência da Enfermeira. Lusodidacta. Loures.
Leal, Isabel (2005). Iniciação às Psicoterapias. Fim de Século. Lisboa.
Patterson, Lewis; Eisenberg, Sheldon (1988) – O Processo de Aconselhamento. Martins Fontes. São Paulo.
Wiener, Jan (2009). The Therapeutic Relationship: Transference, Countertransference, and the Making of 
Meaning. Carolyn and Ernest Fay Series in Analytical Psychology. Texas A&M University Press.

Mapa XIV - Ensino Clínico de Enfermagem - Adulto e Idoso em Contexto II

10.4.1.1. Unidade curricular:

Ensino Clínico de Enfermagem - Adulto e Idoso em Contexto II

10.4.1.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Fernanda Paula Santos Leal 

10.4.1.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:

<sem resposta>

10.4.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 

estudantes):
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Que o estudante:
1.Conheça o funcionamento interno, a articulação de serviços e as dinâmicas multidisciplinares e opções 
terapêuticas em ambiente hospitalar, para pessoas adultas e idosas internadas em serviços de 
medicina/especialidades médicas;
2. Identifique os processos fisiopatológicos subjacentes à alteração das necessidades humanas ;
3. Planeie o cuidado de enfermagem com a pessoa adulta, idosa e família, em resposta às experiências 
vividas de saúde e doença, considerando os referenciais humanista, holístico, e do processo de 
enfermagem, 
4. Aprofunde a aquisição de competências em tomada de decisão clinica, que fundamente o cuidado de 
enfermagem da pessoa adulta, idosa e família, sobre as experiências de saúde-doença vividas em 
internamento;
5. Identifica os recursos disponíveis para responder às diferentes exepriências de saúde da pessoa adulta, 
idosa e família;
6. Relata criticamente o desenvolvimento da sua aprendizagem.

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

Nursing Clinical Learning - Adult and Elder in Context II

1.Knows the internal functioning and coordination of health-care services for adult and elderly people, and 
relatives, as multidisciplinary dynamic and therapeutic options at medical specialty services, in hospital 
setting;
2. Identify the pathophysiological processes underlying the changes human needs of adult, elderly and 
family in their health-disease experiments in health care inpatient units;
3. Planning nursing care to adult, elderly and family in response to the experiences of health and illness, 
considering the humanist referential, holistic, and the nursing process, 
4. Increase acquisition skills in clinical decision making, as judgement criteria to the nursing care of adult, 
elderly and family, about health and illness experiences in hospital;Identify resources available to meet 
different health experiences of the adult person, elderly and families;
5. 6. critically reported the development of their learning.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:

Esta uc tem relação com os conteúdos programáticos da UC de Enfermagem III – Adulto e Idoso em 
Contexto I: Espera-se que o estudante:
1. Conceptualização em enfermagem: Filosofias, Teorias e Modelos eleitos;
2. O cuidado de enfermagem subjacente a um referencial humanista, holístico, numa perspectiva 
epistémico-ontológica;
3. O cuidado de enfermagem com a pessoa adulta e idosa e suas famílias, planeado como resposta a 
diferentes experiências de saúde-doença, através do Processo Sistemático de Enfermagem;
4. Fenómenos sensíveis ao cuidado de enfermagem da pessoa adulta, idosa e sua família, nas 
experiências de saúde-doença, tal como as vivem;
5. Raciocínio Clinico em Enfermagem, teoria e prática: Modelo IUREPIC.

10.4.1.5. Syllabus:

This course, is related to the syllabus of the UC Nursing III - Adult and Elderly in Context I: It is expected 
that the student:

1. Conceptualization of Nursing: Philosophies, Theories and Models elected;
2. Nursing care in an humanistic framework, holistic, and according to an epistemic-ontological 
perspective; 
3. Nursing care to adult and elderly and their families planned in response to different experiences of 
health and illness, through the Nursing Systematic Process;
4. Phenomena, sensitive to nursing care, of adult, elderly and relatives, at lived experiences of health and 
illness;
5. 5. Clinical reasoning in nursing: theory and practice: IUREPIC Model.

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular

Visando responder aos objectivos de aprendizagem da unidade curricular, os conteúdos programáticos 
têm relação com os conteúdos programáticos da UC do 1º semestre designada de Enfermagem III – Adulto 
e Idoso em Contexto I: visam a mobilização de saberes pelos estudantes quanto aos conhecimentos e 
competências que lhes possibilitam cuidar da pessoa adulta e idosa, com diferentes experiências de 
saúde-doença, internados num serviço de medicina em contexto hospitalar. E, mobiliza saberes da Uc de 
ACS I.
A aprendizagem do Cuidado de Enfermagem, está orientada pelo processo de enfermagem, fundamentada 
na tomada de decisão clinica e personalização dos cuidados, sensíveis à prática de enfermagem;

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
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In order to answer to the course learning objectives, the program contents are related to the syllabus of the 
UC 1st half designated Nursing III - Adult and Elderly in Context I: aimed at mobilization of knowledge by 
students about the knowledge and skills to them possible care for adult and elderly person with different 
experiences of health and illness, hospitalized in a medical service in a hospital. And also, mobilizes 
knowledge of UC LSS I. Learning of nursing care is guided by the nursing process, based on clinical 
decision making and personalization of care, sensitive to nursing practice;

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

<sem resposta>

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

<no answer>

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

<sem resposta>

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

<no answer>

10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Lusociência. 
Bolander, V. B. (1998). –. Enfermagem Fundamental: Abordagem Psicofisiológica. Sorensen e Luckman, 1ª 
ed. Lisboa: Lusodidacta, 
Carvalho, A. L. (2005). Avaliação da aprendizagem em ensino clínico no curso de licenciatura em 
enfermagem. Lisboa: Instituto Piaget.
International Council fo Nurses (2011). Classificação International para a Prática de Enfermagem. CIPE, 
versão 2. Lisboa: Ordem dos Enfermeiros.
Nunes, L., et al (2005). Percurso para um curriculum baseado em competências. Área Disciplinar de 
Enfermagem, Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Setúbal, Setembro.
Phipps, W., Sands, J., Marek, J. (2003). Enfermagem Médico-Cirúrgica. Conceitos e Prática Clínica. 6ª ed. 
Loures: Lusociência.
Simmons, B. (2010). Concept Analysis, Clinical reasoning: concept analysis. Journal of Advanced Nursing 
66(5), 1151-1158. Doi 10.1111/j.1365-2648.2010.05262.x.

Mapa XIV - Ensino Clínico de Enfermagem - Adulto e Idoso em Contexto III 

10.4.1.1. Unidade curricular:

Ensino Clínico de Enfermagem - Adulto e Idoso em Contexto III 

10.4.1.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Mariana Vitória Falcão Carrilho Carolino Pereira

10.4.1.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:

10.4.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 

estudantes):

Pretende-se que o estudante:
(1) Conheça a problemática e as intervenções de enfermagem adequadas à pessoa e família afetas de 
problemas de saúde de âmbito médico-cirúrgico, em contexto de cirurgia;
(2) Fundamente as intervenções de enfermagem na assistência à pessoa e família com problemas do foro 
médico-cirúrgico, enquadrando-as nas etapas do processo de enfermagem;
(3) Identifique os recursos disponíveis para responder aos problemas de saúde da pessoa e família;
(4) Preste cuidados de enfermagem de forma holística à pessoa e família afetos de patologias do foro 
médico-cirúrgico, tendo em conta o Processo de Enfermagem e a evidência científica como promotores de 
cuidados de qualidade;
(5) Analise e regule a sua aprendizagem;
(6) Relate criticamente o desenvolvimento da sua aprendizagem

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
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Clinical Learning Nursing - Adult and Elder in Context III

It is intended that the student:
(1) Know the problems and nursing interventions appropriate to the person and family with health 
problems of medical and surgical field, in the context of surgery;
(2) Justify nursing interventions in the care of the person and family with problems of medical and surgical 
disorders, framing them on the steps of the nursing process;
(3) Identify the resources available to address the health problems of the person and family;
(4) Pay nursing care in a holistic manner to the person and family affects by medical and surgical diseases, 
taking into account the Nursing Process and scientific evidence as quality care providers;
(5) Analyze and adjust their learning;
(6) Report critically the development of theirs learning.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:

A pessoa adulta e idosa a vivenciar processos de saúde-doença em contexto de cirurgia.
Mobilização dos conteúdos abordados na UC de Enfermagem III e IV e ACS III e IV na prestação de 
cuidados de enfermagem em contexto de cirurgia ou especialidades cirúrgicas.

10.4.1.5. Syllabus:

The adult and elderly experiencing processes of health and illness in operating context.
Mobilization of context covered in the UC Nursing III and IV and ACS III, IV in providing nursing care in the 
context of surgery or surgical specialties.

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular

No âmbito desta UC que decorre essencialmente em contexto prático ou de reflexão sobre a prática, torna-
se essencial promover a mobilização e aplicação de conhecimentos e competências adquiridas 
anteriormente pelos estudantes. Procura-se que através desta mobilização, em contexto, perante 
situações concretas e sob orientação do docente e orientador, o estudante adquira e desenvolva 
competências de enfermeiro de cuidados gerais; Simultaneamente à prestação de cuidados alicerçadas no 
conhecimento científico, seja promovido o desenvolvimento de competências do domínio da ética e 
deontologia, bem como da aprendizagem.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

As part of this course which takes place essentially on a practival context or reflection on practive, it is 
essential to promote the mobilization and application of knowledge and skills acquired by students. It 
seeks that through this mobilization in context, before concrete situations and under the guidance of 
teacher and mentor, the student acquires and develops skills of nurse responsible for general care; While 
the provision of care based on scientific knowledge, is promoting the development of the domain of ethics 
and deontology skills as well as learning. 

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

<sem resposta>

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

<sem resposta>

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

<no answer>

10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

A da UC de Enfermagem IV - Adulto e Idoso em contexto III.

PHIPPS, W.; SANDS, J.; MAREK, J. ENFERMAGEM MÉDICO-CIRÚRGICA; Conceitos e Prática Clínica. 6ª 
Edição. Loures: Lusociência. ISBN 972-8383-65-7.
PORTELA, J / Neto,I (1999) Dor e cuidados Paliativos. Lisboa: Permanyer Portugal.ISBN: 972-733- 059-2. 
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Mapa XIV - Enfermagem V - Saúde Mental | Nursing V - Mental Health

10.4.1.1. Unidade curricular:

Enfermagem V - Saúde Mental | Nursing V - Mental Health

10.4.1.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Lino Alexandre Andrade Martins dos Ramos 

10.4.1.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:

10.4.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 

estudantes):

Conhece os princípios da saúde mental e psiquiatria preventiva
Entende os diferentes modelos explicativos do desenvolvimento em saúde mental
Conhece os factores que influenciam a satisfação das necessidades dos indivíduos em saúde mental
Compreende o papel do enfermeiro no cuidar de pessoas no contexto da equipa multidisciplinar de saúde 
mental
Planeia cuidados de enfermagem a pessoas com perturbação / doença mental

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

Knows the principles of mental health and preventive psychiatry
Understand the different explanatory models of mental health development
Know the factors that influence the satisfaction of needs of mental health individuals
Understand the role of nurses in caring for people in the context of multidisciplinary mental health team
Plans nursing care to people with disorder / mental illness

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:

Fundamentos e conceitos em saúde mental
Modelos explicativos do desenvolvimento em saúde mental
Enfermagem de saúde mental e psiquiátrica ao longo do ciclo vital
Terapêuticas, terapias e actividades terapêuticas
Processo de cuidados de enfermagem a pessoas com perturbação / doença mental
Saúde mental e psicopatologia

10.4.1.5. Syllabus:

Fundamentals and concepts in mental health
Explanation models of mental health development
Mental health and psychiatric nursing throughout the life cycle
Therapies, therapies and therapeutic activities
Process of nursing care to people with disorder / mental illness
Mental health and psychopathology

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular

Abordando-se os critérios de normalidade, os níveis de prevenção e o papel da família e da comunidade, a 
saúde mental é considerada na perspectiva do ciclo de vida, considerando os seus factores de promoção 
e protecção, bem como os potenciadores da instalação de doença mental. Nesta perspectiva são tratados 
modelos explicativos do desenvolvimento em saúde mental.
Uma vez desenvolvidos os modelos teóricos e os fundamentos conceptuais em enfermagem psiquiátrica, 
os diagnósticos e intervenções de enfermagem são contextualizados aos três níveis de prevenção, 
considerando cenários assistenciais distintos. Consideram-se igualmente os aspectos legais e éticos.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

It is approaching normality criteria, levels of prevention and the role of family and community, mental 
health is considered in the life-cycle perspective, considering its factors of promotion and protection, as 
well as the health facility enhancers mental. In this perspective it is treated explanatory models of mental 
health development.
Once developed theoretical models and conceptual foundations in psychiatric nursing diagnoses and 
nursing interventions are contextualized to the three levels of prevention, considering different care 
settings. It is also considering the legal and ethical aspects.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

<sem resposta>
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10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

<sem resposta>

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

American Psychiatric Association. (2013). Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (5ª 
ed.). Arlington, VA: American Psychiatric Publishing.
Kaplan H, Sadock B. Compêndio de Psiquiatria. 7ª ed. Porto Alegre: Artes Médicas; 2002.
Stuart G, Laraia M. Enfermagem Psiquiátrica. Princípios e Prática. 6ª ed. Porto Alegre: Artmed; 2001.
Townsend M. Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiátrica. 6ª ed. Lisboa: Lusociência; 2009.
Varcarolis E et al. Foundations of Psyquiatric Mental Health Nursing: A Clinical Approach. 4ª ed. Paris: 
Lavoisier Librairie; 2002.
Psiquiatria.com: www.psiquiatria.com

Mapa XIV - Enfermagem VI - Saúde Sexual e Reprodutiva | Nursing VI – Sexual and Reproductive Health

10.4.1.1. Unidade curricular:

Enfermagem VI - Saúde Sexual e Reprodutiva | Nursing VI – Sexual and Reproductive Health

10.4.1.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Fernanda Maria Gomes da Costa Teixeira Marques

10.4.1.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:

<sem resposta>

10.4.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 

estudantes):

Descrimina estratégias que promovam a saúde da mulher/companheiro/RN/família.
Conhece os Modelos teóricos de Ramona Mercer, Dorotheia Orem e Madeleine Leininger
Conhece as metas relacionadas com a Saúde Materna e Obstétrica.
Conhece a fisiologia do ciclo menstrual, gravidez e puerpério.
Conhece as intervenções obstétricas eutócicas e distócicas
Identifica a fisiologia, fisiopatologia e anomalias do parto e do puerpério
Identifica o desenvolvimento do indivíduo na perspectiva sexual e da expressão da sua sexualidade.
Descreve as principais causas de infertilidade.
Interpreta de forma adequada alguns dos dados objectivos e subjectivos, tendo em vista uma prestação de 
cuidados segura à mulher/companheiro/RN/família e comunidade.
Descrimina o ciclo materno-fetal numa perspectiva holística tendo em conta as múltiplas determinantes da 
saúde materna e obstétrica.
Propõe intervenções no puerpério 
Reconhece o potencial da educação em saúde 

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

Discriminates strategies that promote women's health / partner / RN / family.
Know the goals related to Maternal Health and Obstetric.
Know the physiology of the menstrual cycle, pregnancy and postpartum.
Knows obstetric interventions eutócicas and distócicas
Identifies the physiology, pathophysiology and birth defects
Identifies the physiology, pathophysiology and postpartum abnormalities
Identifies the development of the individual in sexual perspective and expression of their sexuality.
Describes the leading cause of infertility.
Interprets appropriately some of objective and subjective data, with a view to providing safe care to the 
woman / partner / RN / family and community.
Discriminate maternal-fetal cycle in a holistic manner taking into account the multiple determinants of 
maternal and obstetrical.
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Proposes interventions in the postpartum period 
Recognizes the potential of health education 

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:

1. Saúde Sexual 
Ciclo menstrual 
Indicadores 
Objetivos do Milénio
Violência de género
Tradições e Práticas Nefastas
Menopausa e Andropausa;
Genética da Reprodução e Teratologia
Patologias da Mulher e do Homem

2. Saúde Reprodutiva
Aconselhamento pré concecional
Fecundação
Diagnóstico pré-natal 
Desenvolvimento embrionário e fetal
Avaliação Fetal Anteparto
Complicações mais comuns na gravidez
Patologia Materno-Fetal
Vigilância de saúde da grávida/família durante o ciclo maternal
Fisiologia, Fisiopatologia e Anomalias do Parto
Parto Humanizado 
Nutrição materno-fetal
Cuidados de enfermagem à mulher, companheiro e família 
Analgesia e anestesia em obstetrícia
Fisiologia do puerpério
Puerpério Patológico
Cuidados imediatos ao recém-nascido após o nascimento;
Amamentação

10.4.1.5. Syllabus:

1. Sexual Health
Menstrual cycle
Indicators
Millennium Development Goals
Gender violence
Traditions and Practices Harmful
Menopause and andropause;
Genetics Reproduction and Teratology
Pathologies of Women and Men

2. Reproductive Health
Pre concecional advice
Fertilization
Prenatal diagnosis
Embryonic and fetal development
Antepartum Fetal Evaluation
Most common complications in pregnancy
Maternal-Fetal Pathology
Health monitoring of pregnant / families in the maternal cycle
Physiology, Pathophysiology, and Anomalies Childbirth
Humanized Birth
Maternal-fetal nutrition
Nursing care to women, companion and family
Analgesia and anesthesia in obstetrics
Puerperal physiology
Pathological puerperium
Immediate care for the newborn after birth;
Breastfeeding

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular

Sendo a mulher o foco de atenção, associando o seu companheiro e a família numa perspectiva social e 
comunitária, com suporte aos Modelos Teóricos centrados no papel maternal, de auto cuidado e de 
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transculturalidade de Ramona Mercer, Dorotheia Orem e Madeleine Leininger, pretende-se uma 
aprendizagem teórica que capacite o estudante para uma intervenção fundamentada à mulher e 
companheiro na sua vida sexual e reprodutiva com saberes adquiridos em pré concecão (planeamento 
familiar), gravidez, trabalho de parto e parto, puerpério, etc.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

Being the woman the focus of attention by linking your partner and family in a social and community 
perspective, with support for Theoretical Models focused on the maternal role, self-care and 
transculturality Ramona Mercer, Dorothéia Orem and Madeleine Leininger, is intended a theoretical 
learning that enables the student to an intervention based his wife and companion in their sexual and 
reproductive lives with knowledge acquired in pre design (family planning), pregnancy, labor and delivery, 
postpartum, etc.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

<no answer>

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

<no answer>

10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

BRANDEN, Pennie Sessler. - Enfermagem Materno-infantil. 2ª ed. Rio de Janeiro: Reichmann & Affonso 
Editores, 2000
CARVALHO, Geraldo - Enfermagem em Ginecologia. Edição revista e ampliada. São Paulo: Editora 
Pedagógica e Universitária, 2006. 
COUTO, Germano - Preparação para o parto: representações mentais de um grupo de grávidas de uma 
área urbana e de uma área rural. Loures: Lusociência, 2009.
HACKLEY, Barbara; KRIEBS, Jan; ROUSSEAU, Mary - Primary Care of Women: a guide for midwifes and 
women’s health providers. Boston: Jones and Bartlett, 2007.
GRAÇA, Luís - Medicina Materno-Fetal. 4ª Edição. Lisboa: Lidel, 2000. 
LOWDERMILK, Deitra; SHANNON, Perry – Enfermagem na maternidade. 7ª Edição. Loures: Lusodidacta, 
2006. 
LOWDERMILK, Deitra; SHANNON, Perry – Enfermagem na maternidade (Guia de Estudo). 7ª Edição. 
Loures: Lusodidacta, 2009. 
RICCI, Susan - Enfermagem Materno-Neonatal e Saúde da Mulher. Rio de Janeiro: Nova Guanabara, 2008. 

Mapa XIV - Enfermagem VII – Criança e Jovem | Nursing VII – Child and Youth

10.4.1.1. Unidade curricular:

Enfermagem VII – Criança e Jovem | Nursing VII – Child and Youth

10.4.1.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Ana Lúcia Caeiro Ramos 

10.4.1.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:

<sem resposta>

10.4.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 

estudantes):

A presente Unidade Curricular visa habilitar os estudantes para a aquisição e desenvolvimento de 
competências para a prestação de cuidados de enfermagem a crianças e jovens, no seu contexto familiar e 
social, no âmbito do conteúdo funcional do enfermeiro de cuidados gerais. 
Resultados de aprendizagem:

 Conhece os princípios da saúde infantil e pediatria;
 Reconhece a importância da parceria de cuidados; 
 Explicita estratégias promotoras da parentalidade; 
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 Conhece as competências e os cuidados de enfermagem a ter com a o recém-nascido, criança, jovem e 
família; 

 Identifica os cuidados de enfermagem à criança/ jovem em situação especial;
 Conhece as patologias pediátricas mais frequentes.
 Aplica os conhecimentos e as técnicas mais adequadas à pessoa, situação e contexto.
 Fornece a fundamentação para os cuidados;
 Discute casos clínicos relativos à criança/ jovem e família.

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

This Course aims to enable students to acquire and develop competencies for providing nursing care to 
children and youth in their family and social context within the functional content of the general nurse.
Learning Outcomes:

 Know the principles of child health and pediatrics;
 Recognizes the importance of care partnership;
 Identifies promoting strategies of parenting;
 Discern the skills and nursing care of the newborn, child, youth and family;
 Identifies nursing care to children / young people in special circumstances;
 Know the most common pediatric diseases.
 Applies the knowledge and the most appropriate techniques to person, situation and context.
 Provides the rationale for care;
 Discusses clinical cases relating to the child / young person and family.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:

Fundamentos de Cuidados à Criança/ Jovem e Família
Modelo de parceria de cuidados 
Cuidado centrado na família
Desenvolvimento estaturo-ponderal e psico-motor normal, sinais de alarme 

O Enfermeiro no cuidado ao Recém-Nascido e família
Promoção da saúde e problemas de saúde
Recém-nascido normal e prematuro, principais patologias, síndrome de morte súbita do lactente

O Enfermeiro no cuidado ao Lactente e família
Promoção da saúde e problemas de saúde

O Enfermeiro no cuidado ao toddler, criança pré-escolar e família
Promoção da saúde e problemas de saúde

O Enfermeiro no cuidado à criança em idade escolar e família
Promoção da saúde e problemas de saúde 

O Enfermeiro no cuidado ao jovem e família
Promoção da saúde e problemas de saúde

O Enfermeiro no cuidado à criança / jovem e família em situações especiais
A intervenção precoce na infância, doença crónica, situação de urgência, fim de vida

Patologia infantil e do jovem mais frequente

10.4.1.5. Syllabus:

Care Basics for Children and Adolescents
Care Partnership Model
Family-centered care
Growth and development

The nurse in the care of the Newborn and Family
Health promotion and health problems

The nurse in the care of Infant and family
Health promotion and health problems

The nurse in the care of toddler, preschool child and family
Health promotion and health problems

The nurse in the care of school-age child and family
Health promotion and health problems

The nurse in the care of youtht and family
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Health promotion and health problems

The nurse in the care of child / youth and family in special situations
Early childhood intervention
The child/youth with chronic illness
The child/youth in emergency situations
The child/youth at the end of life

Children and Youth's pathology most common 

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular

Na Unidade Curricular de Enfermagem VII – Criança e Jovem, a criança/ jovem e família é o foco de 
atenção, inserida no ambiente que a rodeia. 
Como referencial teórico de Enfermagem, consideram-se fundamentais os cuidados centrados na família 
assente no Modelo de Parceria de Cuidados de Anne Casey, pelo que considera-se fundamental: 
a) Conhecer os princípios da enfermagem de saúde infantil e pediatria, 
b) Contextualizar os cuidados de enfermagem à criança, jovem e família atendendo às políticas de saúde 
na área infanto-juvenil e nos direitos da criança;
c) Identificar a atuação do enfermeiro perante a criança/ jovem, em situação de promoção de saúde e em 
situação de doença aguda e/ ou crónica;
d) Aplicar o processo de tomada de decisão em enfermagem, enfatizando o pensamento crítico e a análise 
reflexiva;
d) Discutir casos clínicos.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

In the Curricular Unit of Nursing VII - Children and Adolescents, the child is the focus of attention, inserted 
in the environment that surrounds it.
As a theoretical framework of Nursing, are considered fundamental the family-centered care based on 
Anne Casey Care Partnership Model, so it is fundamental:
a) Know the principles of child health nursing and pediatrics,
b) Contextualize nursing care to the child, young family meet the health policies on children's area and 
children's rights;
c) Identify the role of nurses in child / youth in health promotion situation and in acute and / or chronic 
disease situation;
d) Apply the decision-making process in nursing, emphasizing critical thinking and reflective analysis;
e) To discuss clinical cases.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

<sem resposta>

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

<no answer>

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

<sem resposta>

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

<no answer>

10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

CLOHERTY, John; EICHENWALD, Eric & STARK, Ann – Manual de neonatologia. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2010. ISBN: 9788527715539. 
KYLE, Terri – Enfermagem pediátrica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. ISBN: 9788527715539
MINISTÉRIO DA SAÚDE – Programa Nacional de Saúde Infantil e Juvenil 2013. Lisboa: Direção-Geral da 
Saúde, 2013 
NUNES, Lucília; RUIVO, Alice – Manual 2006: Técnicas de Enfermagem. Setúbal: Escola Superior de Saúde, 
2006. ISBN: 972-8431-27-9
POTTS, Nicki; MANDLECO, Barbara – Pediatric nursing: caring for children and their families. NY: Delmar, 
2012. ISBN: 9781435486614 
HOCKENBERRY, J. Marilyn; WILSON, David; WINKELSTEIN, L. Marilyn; - Wong Enfermagem da criança e 
adolescente. Loures: Lusociência, 2013. ISBN: 9789897480041 
PALMINHA J, CARRILHO E, - Orientação diagnóstica em Pediatria, Lisboa: LIDEL Edições Técnicas, LDA, 
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2002.
VIDEIRA AMARAL, J - Tratado de clínica pediátrica, 2ª Ed, Amadora, Abbott Laboratórios, LDA, 2013

Mapa XIV - Aprendizagens em Contexto Simulado V (ACS V) | Learning in Simulated Setting (LSS) V

10.4.1.1. Unidade curricular:

Aprendizagens em Contexto Simulado V (ACS V) | Learning in Simulated Setting (LSS) V

10.4.1.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Francisco Manuel de Matos Godinho Vaz 

10.4.1.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:

10.4.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 

estudantes):

Visa - se o desenvolvimento de competências procedimentais aliadas às do raciocínio crítico, tomada de 
decisão e de gestão clinica em contextos de saúde mental, saúde sexual e reprodutiva e saúde da criança 
e jovem.
Estabelecem-se neste âmbito os seguintes objectivos de aprendizagem:

 Identificar necessidades em cuidados de enfermagem em situações/casos clínicos;
 Elaborar diagnósticos de enfermagem;
 Planear intervenções de enfermagem adequadas aos diagnósticos estabelecidos;
 Fundamentar a suas decisões e agir em conhecimentos teóricos, técnico-científicos e ético-

deontológicos;
 Mobilizar evidência na tomada de decisão;
 Executar as intervenções de acordo com as orientações de boa prática e normas de procedimento;
 Avaliar as intervenções considerando os resultados esperados e acautelando os riscos;
 Discutir resultados de enfermagem. 

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

The development of procedural skills allied with critical thinking, decision making and clinical management 
in mental health settings, sexual and reproductive health and child/juvenile health.
Establish in this context the following learning objectives:

 Identifies nursing care needs through situations/clinical cases; 
 Elaborates nursing diagnoses; 
 Planning appropriate nursing interventions according to established diagnostics; 
 Makes decisions and act under theoretical framework, technical-scientific and ethic-deontological 

principles; 
 Shows evidence on decision making;
 Executes nursing interventions according to good practice guidelines and procedure rules;
 Evaluates interventions considering the expected results, and risk anticipating; 
 Discusses nursing outcomes

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:

1. Aprendizagens em Contexto Simulado em Saúde Mental
.Executa Entrevista em Enfermagem Saúde Mental e Psiquiatria

2. ACS em Saúde Sexual e Reprodutiva
Informa sobre contraceção
Executa observação física da grávida e RN
Executa cuidados à puérpera
Administra leite materno/fórmula adaptada por copo.
Executa preparação do biberão
Realiza Suporte Básico de Vida da Grávida.

3.ACS em Saúde da Criança e Jovem
Executa monitorização (valores antropométricos e sinais vitais) e regista no BSIJ
Realiza o teste de Guthrie.
Executa contenção em lactentes e massagem infantil
Executa oxigenoterapia.
Administra terapêutica: Inalatória, Oral, Intramuscular, Endovenosa, Subcutânea
Executa urina asséptica em lactentes
Executa entubação oro/nasogástrica 
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Punciona veia periférica 
Realiza Suporte Básico de Vida Pediátrico. 

10.4.1.5. Syllabus:

1. Learning in Simulated Setting Mental Health
.Execute Nursing Mental Health and Psychiatry interview

2. Learning in Simulated Setting in Sexual and Reproductive Health
Informs about contraception
Performs physical observation of pregnant and RN
Execute care in dress, undress, bath and umbilical stump of the newborn.
Execute care to postpartum women
Administers breast milk / formula adapted by glass.
Performs preparation of bottle
Pregnant performs Basic Support of Life.

3. Learning in Simulated Setting in Child and Juvenile
Performs monitoring (anthropometric values and vital signs) and records in BSIJ
Execute the Guthrie test.
Performs contention in infants and infant massage
Execute oxygen therapy.
Administration therapy: Inhalation, Oral, Intramuscular, Intravenous, Subcutaneous
.Execute aseptic urine in infants
Performs oro / nasogastric intubation 
Punctures peripheral vein
Execute Basic Pediatrics Life Support

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular

A UC ACS V articula, numa perspetiva “vertical” do currículo, com as demais UCs de ACS do CLE Neste 
eixo de desenvolvimento curricular, a aprendizagem e o desenvolvimento de competências profissionais 
faz-se numa particular proximidade aos conteúdos técnicos e procedimentais do agir, no quadro dos seus 
fundamentos e do processo de enfermagem. Perspetiva-se a aquisição e o desenvolvimento de 
habilidades técnicas num contínuo crescendo garantindo as condições para a expressão das 
competências em ensino clínico. Neste contínuo, a UC ACS V articula com as UCs V, VI e VII e os 
conteúdos programáticos visam os objectivos de aprendizagem propostos, congregando e mobilizando 
saberes teóricos, reorganizando-os em torno da construção de respostas aliadas ao raciocínio crítico, 
tomada de decisão e de gestão clinica. 

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

The UC ACS V articulates, in a "vertical" perspective of the curriculum, with the other UCs of ACS CLE in 
this curriculum axis development, learning and development of professional skills is done in a particular 
proximity to the technical and procedural contents of the act, as part of its fundamentals and the nursing 
process. Perspective the acquisition and development of technical skills in a continuous growing ensuring 
the conditions for the expression of skills in clinical teaching in mental health cases, sexual and 
reproductive health and the health of children and juveniles. In this continuous, the UC ACS V articulates 
with the UCs V, VI and VII and the syllabus aimed at the proposed learning objectives, gathering and 
mobilizing theoretical knowledge, rearranging them around the construction of answers combined with the 
critical thinking, decision making and clinical management, from clinical situations in a practical learning 
in simulated context.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

<sem resposta>

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

<no answer>

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

<sem resposta>

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

<no answer>

10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
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•BEHRMAN, Richard. [et. Al.] – Nelson: Tratado de pediatria. 14ª Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
1994
•BOWDEN, Vicky R. ; GREENBERG, Cindy Smith - Procedimentos de enfermagem pediátrica. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2003. 765 p. ISBN 85-277-0965-1
•DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM ESS IPS. Normas de Procedimento em Enfermagem. Setúbal: DE 
ESSIPS. 2015.
•HOCKENBERRY, J. Marilyn; WILSON, David; WINKELSTEIN, L. Marilyn (2013) - Wong Enfermagem da 
criança e adolescente. 9.ª Edição. 2 Volumes. Loures: Lusociência. ISBN: 9789897480041. [COTA 
BIBLIOTECA ESS: ESS 616-083:616-053.2 HOC-WON]
•LOWDERMILK D, et al. (2008). Enfermagem na Maternidade: Guia de Estudo, 7ª ed. Loures: Lusodidacta.
•MACKINNON R, MICHELS R. A Entrevista Psiquiátrica na Prática Diária. 3ª ed. Porto Alegre: Artes 
Médicas; 1992..
•OPPERMAN, Cathleen S. – Enfermagem pediátrica contemporânea. - Lisboa: Ed. Lusociência, 2001.
•TOWNSEND M. Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiátrica. 6ª ed. Lisboa: Lusociência; 2009.

Mapa XIV - Ética, Direito e Deontologia Profissional III | Ethics, Law and Professional Deontology III 

10.4.1.1. Unidade curricular:

Ética, Direito e Deontologia Profissional III | Ethics, Law and Professional Deontology III 

10.4.1.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Lucília Rosa Mateus Nunes

10.4.1.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:

<sem resposta>

10.4.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 

estudantes):

Desenvolve conhecimentos sobre problemáticas bioéticas
Analisa aprofundadamente uma temática bioética 
Majora a capacitação para a tomada racional de decisões em problemas surgidos da prática de 
enfermagem, sob um enfoque pluralista e transdisciplinar.
Discute a relação da deontologia com o direito em saúde e a área disciplinar

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

Develops knowledge of bioethical issues
Depth analyzes bioethics theme
Majora the capacity for rational decision-making on issues arising from the practice of nursing, under a 
pluralist and multidisciplinary approach.
Discusses the relationship of ethics with the right health and nursing discipline

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:

I. Bioética
1. Transdisciplinaridade dos temas e problemáticas bioéticas. Modelos teóricos. 
2. Abordagens temáticas: Início e final de Vida. Colheita e transplante de órgãos e tecidos. A pessoa e o 
desenvolvimento das biotecnologias. Bioética e saúde mental. Ensaios clínicos. Experimentação animal. 
Bioética e políticas públicas.

II. Deontologia
1. Articulado dos referenciais da prática profissional: REPE e EOE/CDE - Análise das Competências do 
Enfermeiro de Cuidados Gerais no Domínio da Responsabilidade profissional ética e legal. Padrões de 
Qualidade dos Cuidados de Enfermagem.
2. Análise deontológica e enquadramento de problemas. Multiculturalidade. A segurança dos cuidados. 
Delegação. Informação e consentimento livre e esclarecido. Análise de casos

III Direito
Regimes jurídicos específicos da saúde e da Enfermagem: planeamento familiar; interrupção voluntária da 
gravidez; doação de órgãos e transplante; proteção da parentalidade; crianças e jovens em perigo. 

10.4.1.5. Syllabus:

I. . Bioethics
1. Transdisciplinary themes and bioethical issues. Theoretical models.
2. thematic approaches: Beginning and end of life. Harvesting and transplantation of organs and tissues. 
Inter vivos donation and post-mortem. The person and the development of biotechnology. Bioethics and 
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mental health. Clinical trials. Animal experimentation. Bioethics and public policy.

II. Deontology
1. Position the references of professional practice: REPE and EOE / CDE - Analysis of General Care Nurse 
Competencies in the Field of professional responsibility and legal ethics. Quality Standards of Nursing 
Care.
2. ethical analysis and framing problems. Multiculturalism. The safety of care. Delegation. Information and 
informed consent. Case studies

III Law
Specific legal systems of health and nursing: family planning; abortion; organ donation and 
transplantation; protection of parenthood; children and youth at risk.

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular

Nesta UC, abordam-se temáticas de matriz bioética, enquadramento deontológico e jurídico. 
Visa-se a articulação da abordagem bioética e jurídica tanto na Deontologia como com os temas tratados 
nas UC de Enfermagem do 3º ano. 

Desta forma, os conteúdos da UC constituem-se como plataforma conceptual fundamental à compreensão 
da responsabilidade profissional da Enfermagem e da complexidade e particularidade de cada relação de 
cuidados em Enfermagem e processo de tomada de decisão. 
Na abordagem dos conteúdos, o estudante é interpelado nas suas crenças e valores e convidado ao 
debate e à argumentação, procurando-se a construção de um discurso próprio, centrado na reflexão ética, 
deontológica e jurídica de Enfermagem.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

This UC, we approach issues of bioethics matrix, ethical and legal framework.
The aim is the articulation of bioethics and legal approach both in ethics as the specific topics addressed 
in nursing UC 3rd year.
In this way, the UC contents constitute a fundamental conceptual platform for understanding the 
professional responsibility of Nursing and the complexity and particularity of each relationship in nursing 
care and decision-making process.
In the contents approach, the student is challenged in their beliefs and values and invited to debate and 
argument, seeking to build its own discourse, centered on deontological, ethical and legal dimensions in 
Nursing.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

<sem resposta>

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

<no answer>

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

<sem resposta>

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

<no answer>

10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

BARBOSA, António et alt (organiz) (2012) Gravitações bioéticas. Lisboa: Edições Centro de Bioética. 
Faculdade de Medicina.
BEAUCHAMP TL, CHILDRESS JF. (1994) Principles of Bioethics. New York. Oxford University Press. 
CNECV (2014) Bioética e Políticas Públicas. Lisboa: Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. 
ENGELHARDT, H. Tristram (1995) Los fundamentos de la bioética. Barcelona; Ediciones Paidós.
KEMP P, RENDTORF J. (1998) Basic Principles in Bioethics and Biolaw: Autonomy,dignity, integrity and 
vulnerability. Copenhagen. Draft Report of the Biomed II Project. Centre for Ethics and Law in Nature and 
Society.
NEVES, Maria do Céu Patrão; OSSWALD, Walter (2014) Bioética Simples. Lisboa: Editorial Verbo.
RIBEIRO DA SILVA J. (2000) Bioética Contemporânea. Lisboa. Centro de Bioética, Faculdade de Medicina 
de Lisboa.
NUNES, Lucília; et al – Código Deontológico do Enfermeiro: dos Comentários à Análise de Casos. Lisboa: 
Ordem dos Enfermeiros, 2005. 
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Mapa XIV - Investigação III – Enfermagem Baseada na Evidência | Research III –Evidence Based Nursing

10.4.1.1. Unidade curricular:

Investigação III – Enfermagem Baseada na Evidência | Research III –Evidence Based Nursing

10.4.1.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Cândida Rosa de Almeida Clemente Ferrito 

10.4.1.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:

<sem resposta>

10.4.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 

estudantes):

De um modo global, pretende-se que os estudantes, desenvolvam conhecimentos e competências para a 
pesquisa, seleção e análise da evidência científica, que lhes permita responder a um problema identificado 
da prática clinica de modo a incrementarem e disseminarem uma prática baseada nos melhores resultados 
da investigação científica. 
Resultados de aprendizagem:

 Descreve os princípios da Prática Baseada na Evidência 
 Descreve os passos para a pesquisa da evidência científica
 Efectua pesquisa bibliográfica eficaz, utilizando fontes primárias e / ou secundárias
 Compreende os princípios da análise crítica da literatura
 Sabe o que são Normas de Orientação Clínica (NOC) Guidelines) e os seus objectivos
 Explicita as regras de elaboração de uma NOC baseada na evidência
 Conhece as fases da metodologia de projecto
 Aplica a metodologia de projecto 
 Planeia estratégias e atividades para a resolução dos problemas

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

Intended to develop in students’ knowledge and skills for research, selection and analysis of scientific 
evidence to enable them to respond an clinical practice problem and increase and disseminate a practice 
based on the best scientific research results.
Learning Outcomes:
Describes the principles of Evidence Based Practice
Describes steps for the research of the scientific evidence
Performs effective bibliographic research using primary and / or secondary sources
Understands principles of literature critical analysis 
Know Guidelines and its objectives
Explains guidelines methodology development 
Know phases of the work project methodology
Applies work project methodology
Plans strategies and activities to solve problems

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:

- Introdução à Prática Baseada na Evidência
- Conceito de Prática Baseada na Evidência. 
- Importância da PBE na prática clínica da enfermagem. 
- Metodologia da PBE.
- Elaboração da questão de pesquisa
- Pesquisa da Evidência
- Avaliação crítica da evidência - Instrumentos para análise da qualidade dos estudos
- Hierarquia da Evidência.
- Tipos de estudos: Estudos primários – RCT, caso-controlo, coorte, serie de casos, estudos qualitativos. 
Estudos Secundários – Revisões sistemáticas 
- Normas de Orientação Clínica 
- Implementação de uma Prática Baseada na Evidência
- Metodologia de Trabalho de Projecto

10.4.1.5. Syllabus:

Evidence Based Practice Introduction
Evidence-based Practice concept. EBP importance in nursing practice.
Methodology of EBP. Clinical Issues Formulation
Types of studies: primary studies - RCT, case-control, cohort, case series, qualitative studies. Secondary 
Studies - Systematic reviews
Hierarchy of the Evidence 
Critical evaluation of evidence - Tools for analysis of the quality of the studies.
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Evidence Search
Access to databases.
Clinical Guidelines
Implementation of an Evidence Based Practice
Work project methodology

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular

Na continuidade da Unidade Curricular de Investigação II, onde o estudante apropriou conhecimentos 
acerca da importância da investigação e das etapas do processo de investigação, os conteúdos da 
presente UC, permitem aos estudantes compreenderem o que é a prática baseada na evidência, a sua 
importância e como a aplicar nos contextos da prática clinica. Os conteúdos leccionados permitem aos 
estudantes 
Aplicar a metodologia de trabalho de projecto
Delinear estratégias e actividades para a resolução dos problemas / lacunas identificados 
Identificar problemas / lacunas na prática clinica
Elaborar perguntas susceptíveis de resposta 
Pesquisar em bases de dados
Analisar criticamente bibliografia pesquisada
Aplicar os resultados da investigação na resolução do problema 

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

In continues the Curricular Unit of Research II where students has appropriated knowledge of research 
importance and process, the syllabus of this CU, allows students to understand what is the evidence-
based practice, its importance and how to be applied in the clinical practice settings. 
Teaching syllabus enabling students: 
Apply the work project methodology
Outline strategies and activities to solve issues / gaps identified
Identify issues / gaps in clinical practice
Ask questions 
Search in databases
Bibliography critically analyze 
Apply research results in solving the problem

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

<sem resposta>

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

<no answer>

10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

BARBIER, J. Elaboração de Projectos de Acção e Planificação. Porto: Porto Editora. 1996.
FORTIN, M.F.- Fundamentos e etapas do processo de investigação. Loures: Lusodidacta, 2009. 595p. ISBN 
978-989-8075-18-5.
ROQUE, Andreia; BUGALHO, António; CARNEIRO, António Vaz. Manual de Elaboração. Disseminação e 
Implementação de Normas de Orientação Clínica. 2007., Lisboa: Centro de Estudos de Medicina Baseada 
na Evidência.
NEWHOUSE, Robin; DEARHOLT, S; POE, Stephanie; et al. Johns Hopkins Nursing Evidence- Based 
Practice, Model Guidelines. Sigma Theta Tau International. 2007
NUNES; L. et al. – Metodologia de Projecto: Colectânea Descritiva de Etapas. Revista PERCURSOS. N.º 15. 
2010. pp. 1-38. Disponível em http://www.ess.ips.pt/Percursos/pdfs/Revista_Percursos_15.pdf
SMYTH, Rosalind; CRAIG, Jean. Prática Baseada na Evidência Manual para Enfermeiros, Ed. Lusociência. 
2004, Loures. 299.

Page 250 of 275ACEF/1516/25242 — Guião para a auto-avaliação

28/12/2015http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=7eb76255-1ced-8395-9c86-...



Mapa XIV - Psicologia no Ciclo Vital II - Psychology in Life Cycle II

10.4.1.1. Unidade curricular:

Psicologia no Ciclo Vital II - Psychology in Life Cycle II

10.4.1.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Célia Cristina Casaca Soares

10.4.1.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:

<sem resposta>

10.4.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 

estudantes):

No final desta unidade curricular (UC) o estudante deve ser capaz de:

. Compreender as principais abordagens teóricas sobre o desenvolvimento humano com enfoque na 
infância e na adolescência; 
. Compreender e descrever as principais tarefas e aquisições desde a infância até à adolescência; 
. Compreender a interação entre os aspetos biológicos, psicológicos e sociais do desenvolvimento 
humano desde a infância até à adolescência;
. Compreender a relevância da aplicação dos conhecimentos da psicologia do desenvolvimento no 
contexto das intervenções em saúde.

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

At the end of this course, the students are expected to:
. Understand the main theoretical approaches about human development focused on infancy and 
adolescence; 
. Understand and describe the major developmental tasks and milestones from infancy till adolescence; 
. Understand the interaction between biological, psychological and social dimensions of human 
development from infancy till adolescence;
. Understand the importance of applying developmental psychology knowledge within health interventions. 

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:

- Principais abordagens teóricas sobre o desenvolvimento humano na infância e na adolescência
- A infância: 
O recém-nascido e a atividade reflexa 
Desenvolvimento sensorial e psicomotor 
Desenvolvimento cognitivo e da linguagem
Desenvolvimento psicossocial e emocional
- A criança em idade pré-escolar: 
Principais aquisições cognitivas e psicomotoras 
Desenvolvimento psicossocial 
- A criança em idade escolar: 
Principais progressos cognitivos e psicossociais
Descentração social 
- A adolescência: 
Construção da identidade, desenvolvimento da auto-imagem e auto-estima 
Desenvolvimento psicossexual 
Relação com os pais e os pares 
Desenvolvimento cognitivo e moral

10.4.1.5. Syllabus:

- Major theoretical approaches on human development in infancy and adolescence
- Infancy:
The newborn and reflex activity 
Sensorial and motor development
Cognitive and language development
Psychosocial and emotional development
- The child in preschool years:
Main acquisitions in cognitive and motor development 
Psychosocial development
- The child at school age:
Main cognitive developments
Psychosocial development
Social perspective taking 
- Adolescent years:
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Identity construction, self-image and self-esteem
Psychosexual development
Relationships with parents and peers
Cognitive and moral development

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular

Considerando que os objetivos de aprendizagem desta UC pressupõem a compreensão e aquisição de 
conhecimento acerca do campo da psicologia do desenvolvimento até à fase da adolescência, os seus 
conteúdos programáticos exploram os modelos teóricos desta área disciplinar, bem como as principais 
dimensões do desenvolvimento humano, desde o nascimento até à adolescência. 
Deste modo, espera-se que os estudantes consolidem o conhecimento teórico adequado à compreensão 
dos principais conceitos ligados ao desenvolvimento humano, e que identifiquem as principais aquisições 
desenvolvimentistas ao longo das primeiras quatro fases do ciclo de vida, com vista à sua aplicação ao 
contexto da saúde.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

The learning goals of this course are based on knowledge attainment within the field of developmental 
psychology focusing on infancy and adolescence years. Accordingly, it is expected that students can 
acquire proper knowledge and understanding about the main theories of human development, and also on 
the developmental features and milestones of individuals across these stages of development.
Therefore the specific contents of syllabus are anchored on the major concepts and specific dimensions of 
human development from the newborn infant till adolescence considering health interventions.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

<sem resposta>

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

<no answer>

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

<sem resposta>

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

<no answer>

10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Erikson, E. (1997). The life cycle completed. New York: W. W. Norton & Company. 
Ferland, F. (2006). O desenvolvimento da criança no dia a dia: do berço à escola primária. Lisboa: Climepsi 
Editores. 
Papalia, D.E., Olds, S.W. & Feldman, R. D. (2007). O mundo da criança. Da infância à adolescência. Lisboa: 
MacGraw Hill. 
Sprinthall, N.A & Collins, W.A (2003). Psicologia do adolescente: Uma abordagem desenvolvimentista. 
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian

Mapa XIV - Psicossociologia e Gestão nas Organizações de Saúde e na Enfermagem

10.4.1.1. Unidade curricular:

Psicossociologia e Gestão nas Organizações de Saúde e na Enfermagem

10.4.1.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

António Manuel dos Reis Marques

10.4.1.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:

<sem resposta>

10.4.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 

estudantes):

1. Relacionar os fenómenos psicossociais nas organizações de saúde com os níveis de desempenho 
individual e colectivo, a qualidade dos serviços prestados e a satisfação dos utentes
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2. Identificar fenómenos psicossociais nas organizações que se evidenciam ao nível da motivação e 
satisfação no trabalho, da liderança, da conflitualidade interpessoal e intergrupal, do clima e da cultura 
organizacionais
3. Identificar oportunidades de melhoria da qualidade de acordo com os Padrões de Qualidade dos 
Cuidados de Enfermagem

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

1. Relate psychosocial phenomena in health organizations with the levels of individual and collective 
performance, service quality and user satisfaction
2. Identify psychosocial phenomena in organizations that stand out in terms of motivation and job 
satisfaction, leadership, interpersonal and intergroup conflict, climate and organizational culture
3. Identify quality improvement opportunities according to the Quality Standards of Nursing Care

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:

1. A especificidade da perspectiva psicossociológica e a sua aplicação ao contexto organizacional. 
2. A articulação entre o comportamento individual, as identidades e as relações inter-grupais nas 
organizações da saúde. 
3. Teorias e estruturas organizacionais.
4. Clima, cultura e mudança organizacional
5. Qualidade em saúde e em Enfermagem 
6. Organização do trabalho em Saúde e em Enfermagem 
7. Emergência e gestão de conflitos nas organizações. Comunicação e estratégias de negociação de 
conflitos.
8. Poder e estilos de liderança e de comunicação nas organizações.
9. Motivação e satisfação no trabalho. Contrato psicológico.
10. Stress e bem-estar nos contextos de trabalho
11. Violência nos contextos de trabalho

10.4.1.5. Syllabus:

1. The specificity of psychosocial perspective and its application to the organizational context.
2. The link between individual behaviour, identities and inter-group relations in health organizations.
3. Theories and organizational structures.
4. Climate, culture and organizational change
5. Quality in Health and Nursing
6. Work organization in Health and Nursing
7. Emergency and conflict management in organizations. Communication and conflict negotiation 
strategies.
8. Power and leadership and communication styles in organizations.
9. Motivation and job satisfaction. Psychological contract.
10. Stress and well-being in work contexts
11. Violence in work contexts

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular

Os conteúdos programáticos orientam-se, tal como os objectivos, pela integração e articulação dos níveis 
de análise individual, grupal e organizacional, associando-os aos contextos específicos da saúde e do 
exercício da enfermagem. Por isso, os conteúdos focam-se na compreensão dos factores que afectam as 
relações, o envolvimento e a satisfação e o desempenho dos profissionais. Destacam-se também os 
aspectos teóricos e normativos da organização do trabalho em Enfermagem, relacionando-os com os 
restantes temas e com a qualidade dos serviços prestados.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

The syllabus is oriented as the objectives for the integration and coordination of individual, group and 
organizational levels of analysis, linking them to the specific contexts of health and nursing exercise. 
Therefore, the contents are focused on understanding the factors affecting relationships and 
professional’s involvement, satisfaction and performance. The syllabus also included theoretical and 
normative aspects of work organization in nursing, linking them with other issues and the quality of 
provided services.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
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10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

<sem resposta>

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

<no answer>

10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Bilhim, J.A.F. (2006). Teoria Organizacional. Estruturas e pessoas. Lisboa: ISCSP.
Chambel, M.J. (2005). Stress e bem-estar nas organizações. In Pinto, A.M., & Silva, A.L. (coord.), Stress e 
Bem-estar, Lisboa: Climepsi, 17-42.
Chambel, MJ & Curral, L (2008). Psicologia Organizacional: da estrutura à cultura. Lisboa: Livros 
Horizonte.
Conselho de Enfermagem - Ordem dos Enfermeiros (2001). Padrões de Qualidade dos Cuidados de 
Enfermagem. Enquadramento conceptual. Enunciados descritivos. Lisboa: Ordem dos Enfermeiros.
Driskill, G.W. & Brenton, A.L. (2005). Organizational Culture in Action. A cultural analysis workbook. 
Londres: Sage Publications.
Gonçalves, S.P. (Org.). (2014). Psicossociologia do Trabalho e das Organizações. Lisboa: Pactor.
Jesuino, J.C. (1996). Processos de Liderança. Lisboa: Livros Horizonte.
Kinicki, A. & Kreitner, R. (2008). Organizational Behavior. Key concepts, skills and best practices. (3ª ed.), 
Nova Iorque: McGraw-Hill.

Mapa XIV - Ensino Clínico de Enfermagem V – Saúde Mental | Nursing V Clinical Learning - Mental Health

10.4.1.1. Unidade curricular:

Ensino Clínico de Enfermagem V – Saúde Mental | Nursing V Clinical Learning - Mental Health

10.4.1.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Lino Alexandre Andrade Martins dos Ramos

10.4.1.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:

<sem resposta>

10.4.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 

estudantes):

Conhece o funcionamento interno e articulação de serviços assistenciais de saúde para pessoas com 
perturbação / doença mental;
Compreende as dinâmicas multidisciplinares e as opções terapêuticas dos serviços assistenciais de 
saúde para pessoas com perturbação / doença mental;
Compreende a participação dos enfermeiros nas equipas multidisciplinares de serviços assistenciais de 
saúde para pessoas com perturbação / doença mental;
Interage em contexto assistencial multidisciplinar com pessoas afectas de perturbação / doença mental;
Identifica as problemáticas e as necessidades assistenciais em geral e de enfermagem em particular, de 
pessoas afectas de perturbação / doença mental;
Estabelece relações de ajuda com pessoas afectas de perturbação / doença mental e seus familiares;
Discute as realizações diagnosticas e terapêuticas oferecidas pelos serviços assistenciais de saúde para 
pessoas com perturbação / doença mental;
Reflecte sobre as experiências vividas em contexto assistencial.

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

Knows the internal functioning and coordination of health-care services for people with mental disorder / 
illness;
Understands the multidisciplinary dynamics and therapeutic options of health-care services for people 
with mental disorder / illness;
Understands nurses participation in multidisciplinary teams of health-care services for people with mental 
disorder / illness;
Interacts in a multidisciplinary assistance context with people affected with mental disorder / illness;
Identifies the problems, general care needs and nursing care needs of persons with mental disorder / 
illness;
Establishes helping relationships with people affected with mental disorder / illness and their families;
Discusses the diagnostic and therapeutic choices offered by health-care services for people with mental 
disorder / illness;
Reflects on own experiences lived in healthcare settings.

Page 254 of 275ACEF/1516/25242 — Guião para a auto-avaliação

28/12/2015http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=7eb76255-1ced-8395-9c86-...



10.4.1.5. Conteúdos programáticos:

A UC mobiliza os conteúdos programáticos da UC que a precede no semestre anterior: Enfermagem V - 
Saúde Mental:
Fundamentos e conceitos em saúde mental
Modelos explicativos do desenvolvimento em saúde mental
Enfermagem de saúde mental e psiquiátrica ao longo do ciclo vital
Terapêuticas, terapias e actividades terapêuticas
Processo de cuidados de enfermagem a pessoas com perturbação / doença mental
Saúde mental e psicopatologia

Ao longo do Ensino Clínico, decorrem dois módulos:
- Relação de Ajuda e Comunicação Terapêutica, (5h em OT)
- Processo de Enfermagem (5h em OT)

10.4.1.5. Syllabus:

The CU mobilizes the syllabus of the CU that precedes in the previous semester: Nursing V - Mental Health-
Illness Processes:
Fundamentals and concepts in mental health
Explanation models of mental health development
Mental health and psychiatric nursing throughout the life cycle
Therapies, therapies and therapeutic activities
Process of nursing care to people with disorder / mental illness
Mental health and psychopathology

Along the Clinical Teaching derive two modules:
- Helping Relationship and Communication Therapy (5hrs on OT)
- Nursing Process (5hrs on OT)

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular

Sendo uma UC de ensino clínico focada no desenvolvimento da aprendizagem dos cuidados de 
enfermagem com pessoas com fenómenos de saúde-doença mental, a UC mobiliza os conteúdos 
programáticos da UC que a precede no semestre anterior: Enfermagem V – Saúde Mental.
Os objectivos desta UC são atingidos não apenas pela mobilização em cada contexto de cuidados dos 
saberes teóricos adquiridos anteriormente mas também a partir das particularidades tanto de cada 
contexto quanto das problemáticas de saúde das pessoas com perturbação / doença mental que nele são 
assistidas. É feito um especial relevo para a aprendizagem práxica da prestação de cuidados de 
enfermagem de saúde mental e psiquiátrica.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

Being a clinical learning CU, focused on the development of learning of nursing care to people with mental 
health-diseases phenomena, the CU mobilizes the syllabus of the CU that precedes it in the previous 
semester: Nursing V - Mental Health.
The objectives of this CU are achieved not only by mobilizing in each context of mental health care of the 
theoretical knowledge acquired in the first semester but also from the characteristics of both context and 
health problems of people with mental disorder / illness that are assisted in it. It’s made a special emphasis 
on praxis learning of mental health and psychiatric nursing care.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

<sem resposta>

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

<sem resposta>

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

<no answer>

10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
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Ajuriaguerra J, Marcelli D. (1998). Manual de Psicopatologia da Infancia.5ª ed. Porto Alegre: Artes Médicas.
Kaplan H, Sadock B. (2002). Compêndio de Psiquiatria. 7ª ed. Porto Alegre: Artes Médicas.
Neeb K. (2000). Enfermagem de Saúde Mental. Lisboa: Lusociência.
Ordem dos Enfermeiros (2014). CIPE® Versão 2011 – Classificação Internacional Para A Prática De 
Enfermagem.Stuart G, Laraia M. (2001). Enfermagem Psiquiátrica. Princípios e Prática. 4ª ed. Porto Alegre: 
Artmed.
Townsend M. (2009). Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiátrica. 6ª ed. Lisboa: Lusociência.
Varcarolis E et al. (2002). Foundations of Psyquiatric Mental Health Nursing: A Clinical Approach. 4ª ed. 
Paris: Lavoisier Librairie

Mapa XIV - Ensino Clínico de Enfermagem VI – Saúde Sexual e Reprodutiva | Nursing Clinical Learning VI 

10.4.1.1. Unidade curricular:

Ensino Clínico de Enfermagem VI – Saúde Sexual e Reprodutiva | Nursing Clinical Learning VI 

10.4.1.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Fernanda Maria Gomes da Costa Teixeira Marques

10.4.1.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:

<sem resposta>

10.4.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 

estudantes):

Presta cuidados de enfermagem à mulher/companheiro na área da Saúde Sexual e Reprodutiva
Aplica os princípios da Saúde Sexual e Reprodutiva, no âmbito do conteúdo funcional do Enfermeiro de 
Cuidados Gerais;
Identifica práticas de risco e adota medidas apropriadas; 
Utiliza os conhecimentos e técnicas de forma adequada;
Fundamenta a decisão e ação;
Incorpora resultados da evidência científica;
Aplica o pensamento crítico e as técnicas de resolução de problemas;
Encara a mulher, companheiro, família e comunidade numa perspectiva holística;
Desenvolve relações terapêuticas;
Atua visando a sua capacitação e autonomia;
Promove um ambiente de cuidados seguro;
Estabelece e mantém relações de trabalho construtivas com os seus pares e equipa multidisciplinar
Identifica e valoriza os seus papéis;
Analisa e avalia as suas práticas.

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

Provide nursing care to the woman / partner in the area of Sexual and Reproductive Health
Applies the principles of sexual and reproductive health within the functional content of General Care 
Nurses;
Identifies risk practices and adopt appropriate measures;
Uses the knowledge and skills appropriately;
Underlying the decision and action;
It incorporates results of scientific evidence;
Apply critical thinking and problem-solving techniques;
Sees the woman, companion, family and community in a holistic manner;
Develop therapeutic relationships;
Acts aimed at their empowerment and autonomy;
Promotes a safe care environment;
Establish and maintain constructive working relations with their peers and multidisciplinary team
Identifies and enhances their roles;
Analyse and evaluate their practices.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:

A UC mobiliza os conteúdos programáticos da UC Enfermagem VI Saúde Sexual e Reprodutiva que a 
precede.

10.4.1.5. Syllabus:

The UC mobilizes the syllabus of the UC Nursing and Sexual and Reproductive Health that precedes it.
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10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular

A mulher é o foco de atenção, incluindo o seu companheiro e a família numa perspectiva social e 
comunitária com suporte aos Modelos Teóricos centrados no papel maternal, de auto cuidado e de 
transculturalidade de Ramona Mercer, Dorotheia Orem e Madeleine Leininger. Sendo fundamental a 
contextualização dos cuidados prestados à mulher e companheiro durante a fase pré concepcional 
(planeamento familiar), a gravidez, o trabalho de parto e parto, o puerpério, os cuidados de higiene, 
conforto e alimentação natural do recém-nascido. Outras temáticas podem estar em análise como a mulher 
e o homem em fase de menopausa e andropausa, como as infeções sexualmente transmissíveis, a 
fertilidade e a violência de género.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

The woman is the focus of attention, including her partner and family in a social and community 
perspective with support for Theoretical Models focused on the maternal role, self-care and transculturally 
Ramona Mercer, Dorotheia Orem and Madeleine Leininger. Contextualization of care to women and 
companion during the pre-conception phase (family planning) is fundamental, pregnancy, labour and 
delivery, postpartum, health care, comfort and natural feeding the new-born. Other issues may be analysed 
as the women and men in the process of menopause and andropause, such as sexually transmitted 
infections, fertility and gender violence.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

<sem resposta>

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

<no answer>

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

BRANDEN, Pennie Sessler. - Enfermagem Materno-infantil. 2ª ed. Rio de Janeiro: Reichmann & Affonso 
Editores, 2000. 
CARVALHO, Geraldo - Enfermagem em Ginecologia. Edição revista e ampliada. São Paulo: Editora 
Pedagógica e Universitária, 2006. 
COUTO, Germano - Preparação para o parto: representações mentais de um grupo de grávidas de uma 
área urbana e de uma área rural. Loures: Lusociência, 2009. 
HACKLEY, Barbara; KRIEBS, Jan; ROUSSEAU, Mary - Primary Care of Women: a guide for midwifes and 
women’s health providers. Boston: Jones and Bartlett, 2007. 
GRAÇA, Luís - Medicina Materno-Fetal. 4ª Edição. Lisboa: Lidel, 2000. 
LOWDERMILK, Deitra; SHANNON, Perry – Enfermagem na maternidade. 7ª Edição. Loures: Lusodidacta, 
2006. 
LOWDERMILK, Deitra; SHANNON, Perry – Enfermagem na maternidade (Guia de Estudo). 7ª Edição. 
Loures: Lusodidacta, 2009. 
RICCI, Susan - Enfermagem Materno-Neonatal e Saúde da Mulher. Rio de Janeiro: Nova Guanabara, 2008. 

Mapa XIV - Ensino Clínico de Enfermagem VII – Criança e Jovem | Clinical Learning in Nursing VII 

10.4.1.1. Unidade curricular:

Ensino Clínico de Enfermagem VII – Criança e Jovem | Clinical Learning in Nursing VII 

10.4.1.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Ana Lúcia Caeiro Ramos 

10.4.1.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
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10.4.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 

estudantes):

presente Unidade Curricular visa habilitar os estudantes para a prestação de cuidados de enfermagem a 
crianças e adolescentes, no seu contexto familiar e social, no âmbito do conteúdo funcional do enfermeiro 
de cuidados gerais. 
Resultados de aprendizagem:
→ Aplica os princípios da saúde infantil e pediatria;
→ Identifica práticas de risco e adota medidas apropriadas;
→ Utiliza os conhecimentos e técnicas de forma adequada, fundamenta a decisão e a ação, incorpora 
resultados de investigação;
→ Aplica o pensamento crítico e as técnicas de resolução de problemas;
→ Encara a criança/ jovem e família e a comunidade numa perspetiva holística;
→ Desenvolve relações terapêuticas, através da utilização de comunicação e informação adequadas, 
promovendo a sua capacitação e autonomia; 
→ Promove um ambiente de cuidados seguro; 
→ Estabelece e mantem relações de trabalho construtivas com equipa multidisciplinar, identificando e 
valorizando os seus papéis; 
→ Analisa e avalia as suas práticas.

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

This Course aims to enable students to provide nursing care for children and adolescents in their family 
and social context, in the functional content of the general nurse.
Learning Outcomes:
→ Apply the principles of child health and pediatrics;
→ Identify risk practices and adopt appropriate measures;
→ Use the knowledge and techniques appropriately, based the decision and action, incorporates research 
results;
→ Apply critical thinking and problem-solving techniques;
→ Sees the child / youth and family and the community in a holistic perspective;
→ Develops therapeutic relationships through the use of appropriate communication and information, 
promoting their empowerment and autonomy;
→ Promotes a safe care environment;
→ Establish and maintain constructive working relationships with multidisciplinary team, identifying and 
valuing their roles;
→ Analyzes and evaluates their practices.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:

A UC mobiliza os conteúdos programáticos da unidade curricular que a precede no semestre anterior: 
Enfermagem VII 

Ao longo do Ensino Clínico, decorrem dois módulos:
- Relação de Ajuda e Comunicação Terapêutica, (5h em OT)
- Processo de Enfermagem (5h em OT)

10.4.1.5. Syllabus:

The UC mobilizes the syllabus of the course that precedes the previous semester: Nursing VII 

Along the Clinical Learning derive two modules:
- Helping Relationship and Communication Therapy (5hrs on OT)
- Nursing Process (5hrs on OT)

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular

Sendo uma UC de ensino clínico focada no desenvolvimento da aprendizagem dos cuidados de 
enfermagem a crianças e jovens e respetivas famílias, a UC mobiliza os conteúdos programáticos da UC 
que a precede no semestre anterior: Enfermagem VII.
Sendo a criança o foco de atenção, inserida no ambiente familiar e social que a rodeia, consideram-se 
como referenciais teóricos os cuidados centrados na família assente no Modelo de Parceria de Cuidados 
de Anne Casey, pelo que entende-se fundamental: 
a) Contextualizar os cuidados de enfermagem à criança, jovem e família atendendo às políticas de saúde 
na área infanto-juvenil e nos direitos da criança;
b) Aplicar o processo de tomada de decisão em enfermagem, considerando o crescimento e 
desenvolvimento da criança/ jovem e família;
c) Prestar cuidados de enfermagem a crianças e adolescentes, no âmbito do conteúdo funcional do 
enfermeiro de cuidados gerais;
d) Discutir a intervenção do enfermeiro em contexto real de cuidados.
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10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

Being a clinical teaching UC focused on the development of learning of nursing care to children and youth 
and their respective families, UC mobilizes the syllabus of the UC that precedes the previous semester: 
Nursing VII.
Being the child the focus of attention, inserted in the family and social environment that surrounds it, it is 
considered as theoretical frameworks family-centered care based on Anne Casey Care Partnership Model, 
so that means fundamental:
a) Contextualize the child nursing care, youth and family for attending to health policies in the children's 
area and children's rights;
b) Apply the decision-making process in nursing, considering the growth and development of the child / 
young person and family;
c) Provide nursing care for children and adolescents under the functional content of general nurse;
d) To discuss the intervention of nurses on-the-care.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

<sem resposta>

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

<no answer>

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

<sem resposta>

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

<no answer>

10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

BOWDEN, Vicky; GREENBERG, Cindy - Procedimentos de enfermagem pediátrica. Rio de Janeiro: 
Guanabara, 2005. ISBN: 85-277-0965-1. 
CLOHERTY, John; EICHENWALD, Eric & STARK, Ann – Manual de neonatologia. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2010. ISBN: 9788527715539. 
KYLE, Terri – Enfermagem pediátrica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. ISBN: 9788527715539
MINISTÉRIO DA SAÚDE – Programa Nacional de Vacinação 2012. Lisboa: Direção-Geral da Saúde, 2012 
MINISTÉRIO DA SAÚDE – Programa Nacional de Saúde Infantil e Juvenil 2013. Lisboa: Direção-Geral da 
Saúde, 2013 
NUNES, Lucília; RUIVO, Alice – Manual 2006: Técnicas de Enfermagem. Setúbal: Escola Superior de Saúde, 
2006. ISBN: 972-8431-27-9
POTTS, Nicki; MANDLECO, Barbara – Pediatric nursing: caring for children and their families. NY: Delmar, 
2012. ISBN: 9781435486614 
HOCKENBERRY, J. Marilyn; WILSON, David; WINKELSTEIN, L. Marilyn; - Wong Enfermagem da criança e 
adolescente. Loures: Lusociência, 2013. ISBN: 9789897480041 

Mapa XIV - Enfermagem VIII – Cuidados Continuados e Paliativos | Nursing VIII - Continuing and Palliative Care

10.4.1.1. Unidade curricular:

Enfermagem VIII – Cuidados Continuados e Paliativos | Nursing VIII - Continuing and Palliative Care

10.4.1.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Maria de Lurdes dos Santos Martins 

10.4.1.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:

10.4.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 

estudantes):

Conhece os fundamentos da política de saúde a nível europeu e nacional de resposta às necessidades das 
pessoas e famílias em cuidados complexos;
Conhece e valoriza as redes familiares e sociais de apoio às pessoas e famílias em cuidados continuados 
e paliativos;
Identifica as determinantes da saúde e as conceções de saúde e doença da população vulnerável 
Promove a aprendizagem acerca dos cuidados paliativos, o seu enquadramento legal, história e 
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organização.
Apropria a filosofia dos cuidados paliativos
Identifica as necessidades das pessoas e famílias em cuidados continuados e paliativos
Mobiliza conhecimentos de forma a prestar cuidados ao doente terminal e família numa perspetiva 
psicossocial;
Reflete sobre a necessidade de mudança de atitudes, quer ao nível profissional quer ao nível institucional; 
sobre os cuidados a prestar à pessoa/família em fim de vida
Presta cuidados de forma holística respondendo às necessidades das pessoas em fim de vida/família

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

Known national and international guidelines for organization of responses to people's needs in term care 
and end of life ;
Identifies the needs of individuals and families in long-term care ;
Identifies the patient's reactions and family over the terminal stage of the life cycle ;
Mobilizes knowledge in order to provide care to the terminally ill and family in a psychosocial perspective ;
Reflects on the need to change attitudes or the professional level at the institutional level; on the care of 
the person / household at the end of life
Provides care holistically addressing the needs of people in end of life / family

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:

Aspetos históricos dos Cuidados Paliativos
Definição e conceito de Cuidados Paliativos;
Filosofia dos Cuidados paliativos 
Pressupostos em cuidados paliativos;
Instrumentos de cuidados em cuidados paliativos
Princípios na organização de serviços e equipas de cuidados paliativos
Tipologias de doentes e organizações de cuidados
Constituição das equipas de cuidados paliativos
Pilares dos Cuidados Paliativos – Comunicação; Trabalho em Equipa; Controle de sintomas mais 
presentes na pessoa em fim de vida – dor, náuseas e vómitos, astenia, alterações da NHB alimentar / 
hidratar / eliminar; Cuidados com a Família da pessoa em Fim de Vida
Comunicação com a pessoa / família em cuidados paliativos - Comunicação de más noticias
Aspetos éticos, deontológicos e jurídicos em cuidados paliativos
Organização de resposta às necessidades de populações vulneráveis

10.4.1.5. Syllabus:

Palliative Care - concept ; national and international framework ;
Philosophy of Palliative Care
Pillars of Palliative Care - Communication ; Teamwork ; Control more symptoms present in person at the 
end of life - pain , nausea and vomiting , asthenia , changes in food NHB / moisturizing / delete ; Care of the 
person Family End of Life
Communication with the person / family in palliative care - Communicating bad news
Ethical , ethical and legal issues in palliative care
Response organization to the needs of vulnerable populations

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular

Os conteúdos programáticos permitem ao estudante conhecer os principais conceitos associados à 
evolução dos cuidados continuados e paliativos, assim como identificar o principal foco de cuidados a 
pessoa e a família.
Permitem identificar e conhecer quais os principais focos de instabilidade que afetam a pessoa em fim de 
vida assim como permitem dotar os estudantes dos conhecimentos que lhes permitem intervir junta da 
pessoa e família por forma a prestar cuidado que visam diminuir o sofrimento e maximizar a qualidade de 
vida.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

The contents allow students to know the main concepts associated with the evolution of continuing and 
palliative care , and identify the main focus of care the person and the family.
Identifying and get to know the main sources of instability that affect the person at the end of life as well as 
allow to provide students the knowledge that allow them to intervene joins the person and family in order 
to provide care aimed at reducing the suffering and maximize quality lifetime

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

<sem resposta>
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10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

<no answer>

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

<sem resposta>

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

<no answer>

10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Bruera E.Lawlor,P. (2002). Palliative Care Models:international perspective.Journal of Palliative 
Medicine,vol5(2)319-327. 
Clemente, A.M.(2002). Intervenção social e comunitária. Promover a inclusão. Lisboa: Hugin.
Direcção Geral de Saúde,(2004)Elementos Estatísticos – informação geral,Saúde 2010, Julho.
Neto, I. G., & Barbosa, A. (2006). Manual de cuidados paliativos. Lisboa: Faculdade de Medicina de Lisboa
Ordem dos enfermeiros (2010) – Catálogo CIPE - Cuidados Paliativos para uma Morte Digna. Cadernos OE 
- Série II N.º 2
Pimentel, A. M.F.(2001) Acção social na reinserção social. Lisboa: Universidade Aberta. 
Pitta, A. M. (2003). Hospital: Dor e morte como ofício. São Paulo: Hucitec
Rocha.Trindade, M. B. (1995)Sociologia das migrações. Lisboa: Universidade Aberta.
Stanhope. L. J.(1999) - Enfermagem comunitária- Promoção da saúde de grupos, famílias e indivíduos. 
Lisboa: Lusodidacta.

Mapa XIV - Enfermagem IX - Pessoa em Situação Crítica

10.4.1.1. Unidade curricular:

Enfermagem IX - Pessoa em Situação Crítica

10.4.1.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

António Manuel Martins de Freitas

10.4.1.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:

<sem resposta>

10.4.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 

estudantes):

Identifica os cuidados de enfermagem à pessoa em situação critica e/ou falência orgânica
Identifica os recursos necessários à prestação de cuidados à pessoa em situação critica
Reconhece situações, reais ou potenciais, que coloquem a pessoa em situação critica
Define prioridades nos cuidados em situações de urgência/emergência à pessoa e família 
Define ambientes de cuidados complexos e as suas características
Define os conceitos do conhecimento de Enfermagem, relativos à prestação de cuidados à pessoa em 
situação crítica.
Descreve o papel da família no ambiente complexo de cuidados
Discute a especificidade da aplicação dos Instrumentos Básicos de Enfermagem, em contextos complexos 
de cuidados.
Identifica as medidas específicas de controlo da infeção em ambientes complexos de cuidados.
Enuncia intervenções específicas de contextos complexos de cuidados, no âmbito da especificidade do 
Processo de Enfermagem aplicado a pessoas em situação crítica.

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

Identifies nursing care to the person in critical situation and / or organ failure
Identifies the resources required to provide care to the person in critical condition
Recognizes situations, actual or potential, that put the individual in critical situation
Set priorities in care in emergency situations / emergency to the person and family
Defines complexes care settings and its characteristics
Defines the concepts of nursing knowledge, for the provision of care to the person in critical condition.
Describes the role of the family in the complex care environment
Discusses instruments Basic Nursing in complex contexts of health care.
Identifies the specific measures of infection control in complex care environments.
Sets out specific interventions in complex contexts of care within the specificity of the nursing process 
applied to people in critical condition.
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10.4.1.5. Conteúdos programáticos:

Ambientes complexos de cuidados: conceitos e definições
O conceito de triagem. 
A cinemática do trauma.
Abordagem à pessoa vítima de trauma no SU
Intervenções de Enfermagem à pessoa com traumatismo vertebro medular (TVM)
Intervenções de Enfermagem à pessoa com Traumatismo crânio encefálico (TCE).
Intervenções de Enfermagem à pessoa com alterações da Ventilação: ventilação mecânica Invasiva e Não-
Invasiva. 
Intervenções de Enfermagem à pessoa em Choque
Monitorização hemodinâmica e traçados cardíacos
Fármacos mais usados em UCI e SU
Intervenções de Enfermagem a pessoas com Intoxicações.
Monitorização hemodinâmica
Intervenções de Enfermagem a pessoas com queimaduras.
Transplante e colheita de órgãos. 
Intervenções de Enfermagem a pessoas submetidas a Técnicas dialíticas
Intervenções de Enfermagem em situações de urgências cardiovasculares 
Intervenções de Enfermagem em situações de urgências respiratórias

10.4.1.5. Syllabus:

Complex health care environments: concepts and definitions
The concept of Triage.
The kinematics of trauma.
Trauma victim assessment at the ER
Nursing Interventions towards a person with spinal cord injury 
Nursing interventions towards a person with Traumatic brain injury 
Nursing Interventions towards a person with ventilation disabilities: Invasive and Non-Invasive ventilation.
Nursing Interventions towards a person with Shock
Hemodynamic monitoring and cardiac tracings
Drugs commonly used in ICU and ER
Nursing Interventions for people with poisoning.
Nursing Interventions for people with burns.
Transplantation and organ harvesting.
Nursing Interventions to people undergoing dialysis techniques
Nursing Intervention in situations of cardiovascular emergencies
Nursing Interventions in respiratory emergency situations

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular

A Unidade Curricular “Enfermagem IX – Situações Complexas e de Alto Risco” contempla as temáticas de 
Enfermagem relacionadas com as necessidades de cuidados das pessoas em situação crítica, cujos 
cuidados são prestados em ambientes de saúde de grande complexidade, nomeadamente nos serviços de 
urgência (SU), unidades de cuidados intensivos (UCI) ou intermédios e outras unidades de cuidados 
especializados. Pretende-se que o estudante desenvolva competências na prestação de cuidados a pessoa 
com instabilidade das funções vitais, uma vez que tem que recorrer a uma abordagem de resolução de 
problemas muito célere para tomar decisões de cuidado em situações de ameaça de vida ou falência 
orgânica às pessoas que tem ao seu cuidado. Neste sentido, os cuidados de enfermagem a pessoas em 
situação critica, são marcados pela elevada instabilidade e gravidade das situações de doença

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

This Curricular Unit includes issues related to nursing care needs in persons who are under critical 
condition, whose care is provided in healthcare environments of great complexity, such as in emergency 
rooms (ER), intensive care units (ICU) or intermediate and other specialized care units. It is intended that 
students will develop skills in caring for people with unstable vital functions, which he/she has to resort to 
a very rapid problem-solving approach to make care decisions in life threatening situations or organ failure 
towards to people who are under their care. In this sense, nursing care to people in critical situation, is 
marked by high instability and severity of disease conditions.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
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10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

<no answer>

10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Luckman & Sorensen (2007) Enfermagem Fundamental – Abordagem Psicofisiológica.. Lisboa: 
Lusodidacta, ISBN 972-96610-6-5.
FAWCETT, Jacqueline (2005). Contemporary nursing knowledge : analysis and evaluation of nursing 
models and theories - 2nd ed. F. A. Davis Company, Philadelphia
MISHEL, M., & BRADEN, C. (1998). Finding meaning: antecedents of uncertainty. Nursing Research , pp. 98
–103, 1988.
NATIONAL ASSOCIATION OF EMERGENCY MEDICAL TECHNICIANS (2010). Phtls Prehospital Trauma Life 
Support, Elsevier - Health Sciences Division, ISBN: 9780323065023
PHIPPS, Wilma e outros (2009). Enfermagem Médico-Cirúrgica – Conceitos e Prática Clínica.. Lisboa: 
Lusodidáctica,. ISBN 972-96610-0-6.
THELAN L.A. tal.(2008). Enfermagem em Cuidados Intensivos – Diagnóstico e Intervenção. Lisboa: 
Lusodidacta. ISBN – 972-96610-2-2
TOMEY, Ann; ALLIGOOD, Martha (2004) . Teóricas de Enfermagem e a Sua Obra - Modelos e Teorias de 
Enfermagem, 5ª edição. Lusociência, ISNB 972-8383-74-

Mapa XIV - Aprendizagens em Contexto Simulado VI (ACS VI) | Learning in simulated setting VI (LSS VI)

10.4.1.1. Unidade curricular:

Aprendizagens em Contexto Simulado VI (ACS VI) | Learning in simulated setting VI (LSS VI)

10.4.1.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

António Manuel Martins de Freitas

10.4.1.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:

10.4.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 

estudantes):

Visa-se o desenvolvimento de competências instrumentais aliadas às de raciocínio crítico, tomada de 
decisão e de gestão clínica em ambientes de cuidados complexos. Estabelecem-se, neste âmbito, com 
foco na pessoa em situação critica e falência orgânica bem como na pessoa em fim de vida ou em 
cuidados paliativos. Neste sentido os objetivos de aprendizagem são os seguintes: 
Identifica necessidades em cuidados de enfermagem em situações/casos clínicos; 
Elabora diagnósticos de enfermagem; 
Planeia intervenções de enfermagem adequadas aos diagnósticos estabelecidos; 
Fundamenta as decisões e o agir em conhecimentos teóricos, técnico-científicos e ético-deontológicos; 
Mobiliza evidência na tomada de decisão; 
Executa as intervenções de acordo com as orientações de boa prática e normas de procedimento; 
Avalia as intervenções considerando os resultados esperados e acautelando os riscos; 
Discute resultados de enfermagem.

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

The aim of this Curricular Unit is the development of instrumental skills as well as critical thinking, 
decision making and clinical management on complex health care environments. It is, focused on the 
person in critical situation and organ failure as well as in person at the end of life and palliative care. In this 
sense the learning objectives are:
Identifies nursing care needs through situations/clinical cases;
Elaborates nursing diagnoses;
Plans appropriate nursing interventions according to established diagnostics;
Makes decisions and act under theoretical framework, technical-scientific and ethic-deontological 
principles;
Shows evidence on decision making;
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Executes nursing interventions according to good practice guidelines and procedure rules;
Evaluates interventions considering the expected results, and risk anticipating;
Discusses nursing outcomes.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:

Tendo como ponto de partida a pessoa em situação critica ou em cuidados paliativos visa-se o 
desenvolvimento de situações/casos clínicos, em ambiente de aprendizagem simulada, mobilizando-se 
conhecimentos adquiridos ao longo da licenciatura, bem como daqueles que são apresentados nas 
Unidades Curriculares de Enfermagem VIII e IX, em torno da aprendizagem da “decisão” e do “agir” 
relativos aos seguintes conteúdos: 
1. Cuidados de Enfermagem à pessoa e família em fim de vida em cuidados paliativos:
1.1. Comunicação de más notícias
1.2. Conferência familiar
1.3. Aplicação de medicação/hidratação por hipodermóclise
2. Cuidados de Enfermagem à pessoa e família em situação critica:
2.1. Intervenções de Enfermagem à pessoa com suporte ventilatório
2.2. Suporte Avançado de Vida
2.3. Trauma

10.4.1.5. Syllabus:

The starting point is the person in critical situation or in palliative care, so the aim is to develop 
situations/clinical cases in simulated learning environment, organizing knowledge acquired during the 
degree, as well as those that are presented in Curricular Units Nursing VIII and IX, developing the learning 
in "decision" and "acting" for the following contents:
1. Nursing care to the person and family at the end of life in palliative care:
1.1. Communication of bad news
1.2. Family conference
1.3. Applying medication/hydration hypodermoclysis
2. Nursing Care to the person and family in critical situation:
2.1. Nursing Interventions towards the person with ventilatory support
2.2. Advanced Life Support
2.3. Trauma

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular

A UC ACS VI articula, numa perspetiva “vertical” do currículo, com as demais UCs de ACS do CLE. Neste 
eixo de desenvolvimento curricular, a aprendizagem e o desenvolvimento de competências profissionais 
faz-se numa particular proximidade aos conteúdos técnicos e procedimentais do agir, no quadro dos seus 
fundamentos e do processo de enfermagem. Perspetiva-se o desenvolvimento de diferentes habilidades 
técnicas num contínuo crescendo em termos de complexidade e integração de conhecimentos. Neste 
contínuo, a ACS VI articula também, com as Unidade Curriculares de Enfermagem VIII e IX e seu foco é na 
abordagem da pessoa em situação critica e em fim de vida. Os conteúdos programáticos visam os 
objetivos de aprendizagem da UC e mobilizam saberes teóricos, numa perspetiva ativa e dinâmica, 
reorganizando-os em torno da construção de respostas para um agir pertinente e competente face a 
situações clínicas criticas em prática simulada.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

This Curricular Unit is linked, through the curriculum, with the other curricular units of the degree. This 
curriculum is affiliated to learning and development of professional skills in a particular proximity to the 
technical and procedural contents of the nursing intervention and the nursing process. Aims to develop 
different technical skills, in a continuous and complexity growing as well as knowledge integration. 
Through this continuum, this unit is linked to the Curricular Unit of Nursing VIII and IX and its focus is on 
the person's approach during critical situation or end of life and palliative care. The syllabus is aimed at 
the learning objectives of these units and mobilizes theoretical knowledge in an active and dynamic 
perspective, rearranging them around the answers to a relevant and competent intervention facing critical 
clinical situations on simulated practice.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

<sem resposta>

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.
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<sem resposta>

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

<no answer>

10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

CONSELHO PORTUGUÊS DE RESSUSCITAÇÃO (2015) Resumo das Principais Alterações nas Guidelines 
em Ressuscitação – Guidelines ERC 2015. Niel: ERC 
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM (2015.) Normas de Procedimento em Enfermagem. Setúbal: DE 
ESSIPS. 
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM, Critical ESS (2012). Manual de Suporte Básico de Vida e 
Desfibrilhação Automática Externa. DE ESSIPS. 
DOYLE,D. HANKS, GWC; CHERNEY,N.Caçman, CK.(eds),Oxford Textbook of Palliative medicine, 
Londres,Oxford University Press,3ªed.
ELKIN, Martha K.; PERY, Anne G.; POTTER, Patricia A (2005) Intervenções de Enfermagem e 
Procedimentos Clínicos. 2ª Edição. Loures: Lusociência
National Association of Emergency Medical Technicians (2010). PHTLS Prehospital Trauma Life Support, 
Elsevier - Health Sciences Division
PHANEUF, Margot – Comunicação, entrevista, relação de ajuda e validação. Loures: Lusociência. 2004. 
ITHELAN L.A. tal.(2008). Enfermagem em Cuidados Intensivos – Diagnóstico e Intervenção. Lisboa: 
Lusodidacta.

Mapa XIV - Ensino Clinico de Enfermagem VIII - Cuidados Continuados e Paliativos

10.4.1.1. Unidade curricular:

Ensino Clinico de Enfermagem VIII - Cuidados Continuados e Paliativos

10.4.1.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Maria de Lurdes dos Santos Martins 

10.4.1.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:

<sem resposta>

10.4.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 

estudantes):

Conhece as orientações nacionais e internacionais para organização das respostas às necessidades das 
pessoas em cuidados continuados e em fim de vida;
Identifica as necessidades das pessoas e famílias em cuidados continuados;
Identifica as reações do doente e família face ao estádio terminal do ciclo de vida;
Mobiliza conhecimentos de forma a prestar cuidados ao doente terminal e família numa perspetiva 
psicossocial;
Reflete sobre a necessidade de mudança de atitudes, quer ao nível profissional quer ao nível institucional; 
sobre os cuidados a prestar à pessoa/família em fim de vida
Presta cuidados de forma holística respondendo às necessidades das pessoas em fim de vida/família

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

Nursing Clinical Learning VIII - Continuing and Palliative Care

Known national and international guidelines for organization of responses to people's needs in term care 
and end of life ;
Identifies the needs of individuals and families in long-term care ;
Identifies the patient's reactions and family over the terminal stage of the life cycle ;
Mobilizes knowledge in order to provide care to the terminally ill and family in a psychosocial perspective ;
Reflects on the need to change attitudes or the professional level at the institutional level; on the care of 
the person / household at the end of life
Provides care holistically addressing the needs of people in end of life / family

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:

Cuidados Paliativos – conceito; enquadramento nacional e internacional;
Filosofia dos Cuidados Paliativos
Pilares dos Cuidados Paliativos – Comunicação; Trabalho em Equipa; Controle de sintomas mais 
presentes na pessoa em fim de vida – dor, náuseas e vómitos, astenia, alterações da NHB alimentar / 
hidratar / eliminar; Cuidados com a Família da pessoa em Fim de Vida
Comunicação com a pessoa / família em cuidados paliativos - Comunicação de más noticias
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Aspetos éticos, deontológicos e jurídicos em cuidados paliativos
Organização de resposta às necessidades de populações vulneráveis

Ao longo do Ensino Clínico, decorrem dois módulos:
- Relação de Ajuda e Comunicação Terapêutica, (5h em OT)
- Processo de Enfermagem (5h em OT)

10.4.1.5. Syllabus:

Palliative Care - concept ; national and international framework ;
Philosophy of Palliative Care
Pillars of Palliative Care - Communication ; Teamwork ; Control more symptoms present in person at the 
end of life - pain , nausea and vomiting , asthenia , changes in feed / hydrate / eliminate; 
Care of the person and family in the End of Life
Communication with the person / family in palliative care - Communicating bad news
Ethical , ethical and legal issues in palliative care
Response organization to the needs of vulnerable populations

Along the Clinical Teaching derive two modules:
- Helping Relationship and Communication Therapy (5h on OT)
- Nursing Process (5h on OT) 

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular

Os conteúdos programáticos permitem ao estudante conhecer os principais conceitos associados à 
evolução dos cuidados continuados e paliativos, assim como identificar o principal foco de cuidados a 
pessoa e a família.
Permitem identificar e conhecer quais os principais focos de instabilidade que afetam a pessoa em fim de 
vida assim como permitem dotar os estudantes dos conhecimentos que lhes permitem intervir junta da 
pessoa e família por forma a prestar cuidado que visam diminuir o sofrimento e maximizar a qualidade de 
vida.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

The contents allow students to know the main concepts associated with the evolution of continuing and 
palliative care , and identify the main focus of care the person and the family.
Identifying and get to know the main sources of instability that affect the person at the end of life as well as 
allow to provide students the knowledge that allow them to intervene joins the person and family in order 
to provide care aimed at reducing the suffering and maximize quality lifetime.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

<sem resposta>

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

<no answer>

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

<no answer>

10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

CIPE (2005) – Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem – Versão Beta 2. Associação 
Portuguesa dos Enfermeiros. 3ª Edição. 
Neto, I(1997) – Manual de Cuidados Paliativos. Lisboa: Asta Médica .

Nunes, L. Martins, M.L. Cruchinho,P ,Freitas.A.(2005) - Percurso para um curriculum baseado em 
competências. Área Disciplinar de Enfermagem. Setúbal: Escola Superior de Saúde. 

ORDEM DOS ENFERMEIROS – Catálogo CIPE - Cuidados Paliativos para uma Morte Digna. Cadernos OE - 
Série II N.º 2. 2010.
Portela, J. & Neto, I.(1999) - Dor e Cuidados Paliativos. Lisboa: Permanyer Portugal.
Sapeta, A. P(2012). - Cuidar em fim de vida: o processo de interação enfermeiro-doente. Loures: 
Lusociência.
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SFAP – Sociedade Francesa de Acompanhamento e Cuidados Paliativos.(2000) Desafios da Enfermagem 
em Cuidados Paliativos. Lisboa: Lusociência.

Mapa XIV - Ensino Clínico de Enfermagem IX - Pessoa em Situação Crítica | Nursing Clinical Learning IX

10.4.1.1. Unidade curricular:

Ensino Clínico de Enfermagem IX - Pessoa em Situação Crítica | Nursing Clinical Learning IX

10.4.1.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

António Manuel Martins de Freitas

10.4.1.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:

<sem resposta>

10.4.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 

estudantes):

Esta Unidade Curricular decorre após a Unidade Curricular de Enfermagem IX com abordagem de diversas 
temáticas relacionadas com a pessoa em situação crítica. Destina-se ao desenvolvimento de competências 
dos estudantes em ambientes complexos de prestação de cuidados a pessoas em situação crítica ou 
falência multi-orgânica. Estes cuidados são prestados em ambientes de saúde de grande complexidade, 
nomeadamente nos serviços de urgência (SU), unidades de cuidados intensivos (UCI) ou intermédios e 
outras unidades de cuidados especializados.
Os objetivos deste Ensino Clínico são os seguintes:
Adquirir e desenvolver competências para a prestação de cuidados de enfermagem a indivíduos e famílias 
com problemáticas complexas,
Adquirir e desenvolver competências para a prestação de cuidados de enfermagem em situações de 
urgência e emergência,
Conhecer os princípios de atuação em situação de urgência mais frequentes

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

This curricular unit takes place after the Nursing Course IX which addresses various issues related to the 
person in critical condition. It aims to develop student’s skills in complex care environments to people in 
critical condition or multi-organ failure. Such care is provided in health highly complex environments, such 
as in the emergency room (ER), intensive care units (ICU) or intermediate and other specialized care units.
The objectives of this Clinical Practice are:
Acquire and develop skills to provide nursing care to individuals and families with complex problems,
Acquire and develop skills to provide nursing care in urgent and emergency situations,
know the procedure principles in more frequent emergency situations

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:

A UC mobiliza os conteúdos programáticos da unidade curricular que a precede Enfermagem IX - 
Situações Complexas e de Alto Risco. O estudante irá desenvolver competências clinicas na prestação de 
cuidados a pessoas em estado crítico, que envolvem competências instrumentais e cognitivas, e na 
resolução de problemas associados à condição das pessoas e família em contextos de grande 
complexidade.

Ao longo do Ensino Clínico, decorrem dois módulos:
- Relação de Ajuda e Comunicação Terapêutica, (5h em OT)
- Processo de Enfermagem (5h em OT)

10.4.1.5. Syllabus:

The curricular unit is supported by the syllabus of the Nursing IX - Complex situations and High Risk that 
precedes it. The student will develop skills in clinical care of people in critical condition, involving 
instrumental and cognitive skills, and resolving problems associated with the condition of the people and 
family in very complex contexts.

Along the Clinical Teaching derive two modules:
- Helping Relationship and Communication Therapy (5hrs on OT)
- Nursing Process (5hrs on OT)

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular

O estudante desenvolve competências no âmbito da pessoa em situação critica em serviços de urgência, 
unidades de cuidados intensivos e unidades de cuidados intermédios.Assim sendo, é uma unidade 
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curricular que se desenvolve em contextos reais de aprendizagem, nomeadamente em unidades onde se 
prestam cuidados complexos
Pretende-se a aquisição, desenvolvimento e treino de competências de âmbito cognitivo e instrumental e 
utilização dos instrumentos básicos da profissão, em situações complexas, na prestação de cuidados ao 
indivíduo e família. Estas competências são de diversos domínios que integram competências 
interpessoais, sistémicas e Instrumentais, que se traduzem pelas seguintes: Responsabilidade, ética e 
deontologia; Princípios chave da prestação e gestão de cuidados; Promoção da saúde; Processo de 
Enfermagem; Comunicação; Ambiente Seguro; Trabalho em equipa e delegação e; Desenvolvimento da 
Aprendizagem.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

In this course the student develops skills in the context of the person in a critical situation at the 
emergency departments, intensive care units and intermediate care units.
Accordingly, it is a course that develops in real learning contexts, especially in complex units.
The acquisition, development and training of cognitive and instrumental abilities and use the basic tools of 
the nursing profession is intended.
The aim of this course is to develop a learning methodology to the acquisition / development of 
competences provided for Clinical Education, in complex situations, in providing care to the individual and 
family. These skills are various fields that make interpersonal skills, systemic and instrumental, that 
translate the following: Responsibility, ethics and deontology; Key principles of provision and care 
management; Health promotion; Nursing process; Communication; Safe environment; Teamwork and 
delegation and; Development of Learning. 

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

<sem resposta>

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Cirúrgica – Uma Abordagem Psicofisiológica. Rio Janeiro: Editora Guanabara Koogan,. 4ª Edição. 2 vol.
 BOLANDER, V.B. – Luckman & Sorensen (1998). Enfermagem Fundamental – Abordagem 

Psicofisiológica.. Lisboa: Lusodidacta. ISBN 972-96610-6-5.
 NUNES, Lucília; MARTINS, Mª Lurdes; CRUCHINHO, Paulo; FREITAS; António (2005).Percurso para um 

curriculum baseado em competências. Área Disciplinar de Enfermagem. Setúbal: Escola Superior de 
Saúde

 PHIPPS, Wilma e outros (2002). Enfermagem Médico-Cirúrgica – Conceitos e Prática Clínica. Tradução 
de Helena dos Santos Azevedo. Lisboa: Lusodidáctica, ISBN 972-96610-0-6

 THELAN L.A. tal. (2008) – Enfermagem em Cuidados Intensivos – Diagnóstico e Intervenção. Lisboa: 
Lusodidacta.. ISBN – 972-96610-2-2

 SHEEHY, Susan (2011). Enfermagem de Urgência - Da Teoria à Prática , Lusodidacta, Ed.:6ª Ed.. ISBN: 
978-972-8930-63-9

Mapa XIV - Investigação IV - Projeto | Research IV - Project

10.4.1.1. Unidade curricular:

Investigação IV - Projeto | Research IV - Project

10.4.1.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Joaquim Manuel de Oliveira Lopes

10.4.1.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
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10.4.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 

estudantes):

Pretende-se que os estudantes continuem o desenvolvimento das competências transversais e especificas 
já preconizadas nos Guias de Investigação anteriores e adquiram/demonstrem as específicas seguintes:
- Faz pesquisa bibliográfica tendo por base a evidência científica
- Planeia estratégias e atividades para a resolução dos problemas
- Recolhe dados nos diferentes contextos
- Efetua tratamento de dados
- Analisa os dados recolhidos
- Sintetiza as conclusões
- Avalia o percurso efetuado
- Apresenta e divulga os resultados

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

It is intended that student continue the development of transversal and specific skills, already 
recommended in previous Research Guides and acquire/demonstrate the following specific competencies:
- do literature based on scientific evidence
- plan strategies and activities for the resolution of problems
- collect data in different contexts
- performs data processing
- analyzes the collected data 
- summarizes the conclusions
- evaluates the process
- present and disseminate the findings

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:

1. Síntese da Metodologia de Projeto.
2. Tipos de Revisões existentes (sistemática, bibliográfica, integrativa)
3. Enquadramento e desenho de projeto.
4. Colheita e tratamento de dados.

10.4.1.5. Syllabus:

1. Project Methodology Synthesis
2. Types of Reviews (systematic, literature, integrative)
3. Background and project design.
4. Collection and processing of data.

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular

A Investigação IV, sendo do 4º ano, utiliza os contributos de todas as unidades curriculares de 
Investigação precedentes. Assim, em Investigação I foram abordadas as questões do conhecimento 
científico e epistemologia de enfermagem; na Investigação II, foi lecionado o processo de investigação, 
incluindo metodologias e técnicas de colheita de dados; na Investigação III, abordados os aportes da 
enfermagem baseada na evidência, com enfoque nas revisões em bases de dados. Centra-se na 
metodologia de projeto e parte de um problema/lacuna a resolver. Assim, a finalidade consiste na revisão 
do Processo de Investigação, e na colheita, tratamento e análise de dados, contextualizados numa linha de 
investigação em desenvolvimento. Ainda a mobilização de todos os conhecimentos adquiridos, tendo por 
base a melhor evidência possível no que respeita à recolha e sistematização de informação. Os conteúdos 
correspondem ao suporte cognitivo dos objetivos e visam suportar a aquisição das competências.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

The Research IV, in the 4th year, uses the contributions of all the previous curricular units in Research.
So in Research I have discussed the issues of scientific knowledge and nursing epistemology; in Research 
II , was taught the process of research, including methodologies and data collection techniques; in 
Research III, addressed the contributions of nursing evidence-based, focusing on revisions in databases. 
Research IV focuses on the design methodology and part of a problem / gap to solve. Thus, the purpose is 
to review the research process, and in the collection, processing and analysis of data, contextualized in 
development in a line of research. The mobilization of all the knowledge acquired yet, based on the best 
evidence possible, concerning the collection and systematization of information. The contents correspond 
to the cognitive support of defined objectives and aim to support the competencies acquisition.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

<sem resposta>

Page 269 of 275ACEF/1516/25242 — Guião para a auto-avaliação

28/12/2015http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=7eb76255-1ced-8395-9c86-...



10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

<no answer>

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

<sem resposta>

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

<no answer>

10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Coutinho, C. (2011). Metodologias de Investigação em Ciências Sociais e Humanas. Teoria e Prática. 
Lisboa: Edições Almedina. 
Duffy, M. (2006). Gestão de Projectos. Elsevier Editora. 2006.
Fortin, M.F (1999). O processo de investigação – da concepção à realização. Loures: Lusociência.
Fortin, M.F (2009). Fundamentos e etapas do processo de investigação. Loures: Lusodidacta. 
Gomes, José Carlos; Loureiro, Mª Isabel (2013). O lugar da investigação participada de base comunitária 
na promoção da saúde mental. Revista Port Saúde Pública. 2013. 31(1) :32–48.
Hill, M. M.; hill, A. (2002). Investigação por Questionário. Lisboa: Edições Sílabo. 2002. 
Roberts, Laura (2012). Community-Based Participatory Research for Improved Mental Healthcare: A Manual 
for Clinicians and Researchers. Springer. 
Community-Based Participatory Research (CBPR) Resources. In 
http://depts.washington.edu/ccph/pdf_files/rwjcsp-cbpr-resources.pdf

Mapa XIV - Estágio de Opção I - Option Internship I

10.4.1.1. Unidade curricular:

Estágio de Opção I - Option Internship I

10.4.1.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Cândida Rosa de Almeida Clemente Ferrito

10.4.1.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:

<sem resposta>

10.4.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 

estudantes):

Pretende-se que o estudante consolide e mobilize as competências apreendidas até ao momento e que 
correspondem ao enfermeiro de cuidados gerais, nos domínios da:
- Responsabilidade profissional, ética e legal
- Prestação e gestão de cuidados
- Desenvolvimento Profissional
Espera-se ainda que o estudante:
- Responda de forma eficaz em situações inesperadas ou que se alterem rapidamente;
- Demonstre atenção às atitudes a ter no caso de emergência e/ou catástrofe;
- Seja proactivo no seu processo de integração/desenvolvimento de competências em contexto clínico;
- Compreenda o contexto atual dos cuidados de enfermagem
- Identifique algumas oportunidades e desafios de desenvolvimento profissional futuro
- Elabora Curriculum e Carta de Apresentação e motivações.
- Elabore relatório crítico de estágio tendo por base as competências do enfermeiro de cuidados gerais.

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

Expected that the student consolidates the acquisition and development skills of general care in the 
following areas:
Professional responsibility, legal and ethics 
Providing and care management
Professional development 
Is also expected that the student:
Effectively respond to unexpected situations or that change is quickly;
Demonstrate attention in an emergency and / or disaster;
Be proactive in the integration / development process of skills in the clinical setting;
Understand the current context of nursing care
Identify some challenges and opportunities for future professional development 
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Develop Curriculum Vitae and motivation Letter 
Develop critical report internship based on the skills of general nurse

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:

Seminário de Integração à Vida Profissional (SIVP)
-- Elaboração e gestão de curriculum vitae, carta de apresentação e de motivações 

Estágio em contextos da prática de cuidados de enfermagem

10.4.1.5. Syllabus:

Integration on Professional Life Seminar (IPLS)
-- Preparation and management curriculum vitae and Motivation letter 

Internship in the context of the practice of nursing care

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular

Os conteúdos programáticos da UC foram selecionados e organizados de forma a darem resposta aos 
objetivos de aprendizagem. Tratando-se de um estágio que ocorre na etapa final do Curso, o estudante 
tem a oportunidade de escolher o contexto da prática de acordo com aquilo que foram as experiências 
anteriores ou com as que ainda pretende conhecer. Nos diversos contextos o estudante tem a 
oportunidade de mobilizar e consolidar os conteúdos, capacidades e habilidades adquiridas ao longo das 
etapas já efetuadas do curso. 
Nesta UC está contido um Seminário de Introdução à Vida Profissional (SIVP), na 1ª semana do Estágio 
(antes de irem para contexto), onde se pretende proporcionar uma reflexão e análise sobre o exercício da 
enfermagem, individual e coletivo na atualidade - são organizadas sessões de esclarecimento / debate com 
convidados representantes de associações profissionais e profissionais de enfermageml. Os estudantes 
elaboram um CV, carta de apresentação e de motivação.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

The contents of CU were selected and organized to give response to the objectives and respective 
expected results given the profile of general care nursing skills. This is a stage that occurs in the final of 
the course, the student can choose the practical context according to what there was the previous 
experience or that intends to know and experience. Student has the opportunity to mobilize and 
consolidate the content, skills and abilities acquired along the steps previously made.
Integration on Professional Life Seminar, occurs in the 1st week stage (before going to the context), and 
the aims are to provide a reflection and analysis of the practice of nursing nowadays - sessions of 
formation and debate are organized with invited representatives professionals of national and international 
associations.
Students also prepare a CV, and motivation letter.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

<no answer>

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

<sem resposta>

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

<no answer>

10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

BOLANDER, V. (2007). Sorensen e Luckman. Enfermagem Fundamental: Abordagem Psicofisiológica.1ªed. 
Lisboa: Lusodidacta.
CARVALHO, A.L. (2005). Avaliação da aprendizagem em ensino clínico no curso de licenciatura em 
enfermagem. Lisboa: Instituto Piaget
CIPE – Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem – Versão Beta 2. Associação Portuguesa 
dos Enfermeiros. 2005. 3ª Edição. 
FAWCETT, Jacqueline. Contemporary nursing knowledge : analysis and evaluation of nursing models and 
theories - 2nd ed. F. A. Davis Company, Philadelphia, 2005
NUNES, Lucília et al (2005). Percurso de um curriculum baseado em competências. Área Disciplinar de 
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Enfermagem, Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Setúbal. 
OTTO, S. (2007) - Enfermagem em Oncologia. Lisboa: Lusociência.
TOMEY, Ann; ALLIGOOD, Martha - Teóricas de Enfermagem e a Sua Obra - Modelos e Teorias de 
Enfermagem, 5ª edição. Lusociência, 2002
Outra bibliografia que dê suporte às especificidades de cada contexto.

Mapa XIV - Estágio de Opção II - Option Internship II

10.4.1.1. Unidade curricular:

Estágio de Opção II - Option Internship II

10.4.1.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Cândida Rosa de Almeida Clemente Ferrito

10.4.1.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:

<sem resposta>

10.4.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 

estudantes):

Espera-se que o estudante consolide a aquisição e desenvolvimento de competências do enfermeiro de 
cuidados gerais apreendidas nas etapas anteriores, nos seguintes domínios:
Responsabilidade profissional, ética e legal, 
Prestação e gestão de cuidados
Desenvolvimento profissional 
Espera-se ainda que o estudante:
• Mobilize e aplique os conhecimentos, capacidades e habilidades adquiridos de forma a avaliar as 
necessidades de saúde da pessoa / grupo alvo em qualquer contexto da prática e em todos os níveis de 
prevenção
• Responda eficazmente em situações inesperadas ou que se alterem rapidamente;
• Demonstre atenção às atitudes a ter no caso de emergência e/ou catástrofe;
• Seja proactivo no seu processo de integração/desenvolvimento de competências em contexto clínico;
• Elabore relatório crítico de estágio tendo por base as competências do enfermeiro de cuidados gerais;
• Avalie o percurso efetuado, de forma assertiva e refletida.

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

in the following areas:
Professional responsibility, legal and ethics 
Providing and care management
Professional development 
Is also expected that the student:
Mobilize and apply the knowledge, skills and abilities acquired in order to assess person / target group 
health needs in any context of practice and at all levels of prevention
Effectively respond to unexpected situations or that change is quickly;
Demonstrate attention in an emergency and / or disaster;
Be proactive in the integration / development process of skills in the clinical setting;
Develop critical report internship based on the skills of general nurse; 
Evaluate assertively and reflectively their development

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:

Estágio em contextos da prática de cuidados de enfermagem
Seminário de Consolidação Holística (SCH)
• Visão global do Curso de Licenciatura em Enfermagem – convergência do processo de cuidados, de 
tomada de decisão, de juízo clínico, de relação de ajuda e comunicação terapêutica. 
• A prestação de cuidados holística, respeitadora da individualidade, ética e culturalmente competente.

10.4.1.5. Syllabus:

Internship in the context of the practice of nursing care
Holistic Consolidation Seminar (HCS)
• Degree Course in Nursing Global Vision - convergence the process of care, decision-making, clinical 
judgment, help relationship and therapeutic communication 
• Holistic care that respects the individuality, ethical and culturally competent

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular
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Os conteúdos programáticos da UC foram selecionados e organizados de forma a darem resposta aos 
objetivos de aprendizagem delineados para esta UC.
Tratando-se de um estágio que ocorre na etapa final do Curso, o estudante pode escolher o contexto da 
prática de acordo com aquilo que foram as experiências anteriores ou com as que ainda pretende 
conhecer e experienciar. O estudante tem a oportunidade de mobilizar e consolidar os conteúdos, 
capacidades e habilidades adquiridas ao longo das etapas já efetuadas anteriormente.
O SCH tem por finalidade sistematizar as conceções e processos que fundamentam a aprendizagem da 
enfermagem no CLE, enquanto profissão, numa perspetiva integrada e globalizadora.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

The contents of CU were selected and organized to give response to the objectives and respective 
expected results given the profile of general care nursing skills.
This is a stage that occurs in the final of the course, the student can choose the practical context 
according to what there was the previous experience or that intends to know and experience.
Student has the opportunity to mobilize and consolidate the content, skills and abilities acquired along the 
steps previously made.
The HCS promotes systematization the concepts and processes that underlie learning in the nursing 
course, as a profession, an integrated and globalizing perspective.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

<sem resposta>

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

<no answer>

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

<sem resposta>

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

<no answer>

10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

BOLANDER, V. (2007). Sorensen e Luckman. Enfermagem Fundamental: Abordagem Psicofisiológica.1ªed. 
Lisboa: Lusodidacta. I
CARVALHO, A.L. (2005). Avaliação da aprendizagem em ensino clínico no curso de licenciatura em 
enfermagem. Lisboa: Instituto Piaget
CIPE – Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem – Versão Beta 2. Associação Portuguesa 
dos Enfermeiros. 2005. 3ª Edição.
FAWCETT, Jacqueline. Contemporary nursing knowledge : analysis and evaluation of nursing models and 
theories - 2nd ed. F. A. Davis Company, Philadelphia, 2005
NUNES, Lucília et al (2005). Percurso de um curriculum baseado em competências. Área Disciplinar de 
Enfermagem, Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Setúbal. 
OTTO, S. (2007) - Enfermagem em Oncologia. Lisboa: Lusociência.
TOMEY, Ann; ALLIGOOD, Martha - Teóricas de Enfermagem e a Sua Obra - Modelos e Teorias de 
Enfermagem, 5ª edição. Lusociência, 2002
Outra bibliografia que dê suporte às especificidades de cada contexto.

Mapa XIV - Ensino Clínico de Enfermagem II – Saúde, Família e Comunidade | Nursing Clinical Learning II

10.4.1.1. Unidade curricular:

Ensino Clínico de Enfermagem II – Saúde, Família e Comunidade | Nursing Clinical Learning II

10.4.1.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Andreia Filomena Ferreri de Gusmão Gonçalves Cerqueira

10.4.1.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:

<sem resposta>

10.4.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 

estudantes):
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A UC visa promover a aquisição, desenvolvimento e treino de competências técnicas, científicas e 
humanas, integradas no perfil de competências dos enfermeiros de cuidados gerais (OE). Desenrola-se em 
contextos comunitários, nas vertentes da promoção e recuperação em Saúde da pessoa adulta e idosa, 
família e comunidade. 
Objetivos de aprendizagem:
Compreende o papel e as intervenções do enfermeiro nos diferentes contextos deste ensino clinico;
Adquire, desenvolve e treina competências técnicas, científicas e humanas no contexto de promoção e 
recuperação em Saúde;
Conhece a problemática e as intervenções de enfermagem adequadas à pessoa adulta e idosa, família e 
comunidade, nomeadamente nos contextos inerentes ao presente ensino clinico; 
-Fundamenta as decisões e o agir em conhecimentos teóricos, técnico-científicos e ético-deontológicos de 
acordo com as etapas do processo de enfermagem;
-Relata e analisa criticamente o desenvolvimento das suas competências e aprendizagem. 

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

Clinical Learning In Nursing II– Health, Family And Community

This UC aims to promote the acquisition, development and training technical, scientific and human skills 
integrated into the skills profile of the general care nurses (OE). It occurs in community settings in areas of 
health promotion and recovery of adult and elderly, family and community.
Learning outcomes:
Understand the role and nursing interventions, especially in the setting of clinical education;
Acquire, develop and practice technical, scientific and human skills in health promotion and recovery;
Meet the problems and nursing interventions appropriate for the adult and elderly, family and community, 
especially in the setting of clinical education;
Justify decisions and act on the theoretical knowledge, technical-scientific and ethic-deontological 
according to the steps of the nursing process. 
Relate and critically analyze the development of their skills and learning.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:

A UC mobiliza os conteúdos programáticos das unidades curriculares que a precedem: Enfermagem I - 
História e Fundamentos; Enfermagem II – Saúde, Família e Comunidade; Aprendizagens em Contexto 
Simulado I (ACS I) e Aprendizagens em Contexto Simulado II (ACS II) bem como os contributos das demais 
unidades curriculares do 1.º ano do CLE. 

10.4.1.5. Syllabus:

The UC mobilizes the syllabus of the course that precedes: Nursing I – History and Fundamentals; Nursing 
II – Health, Family and Community; Learning in Simulated Setting I (ACS I) and Learning in Simulated 
Setting II (ACS II) as well as contributions from other units of the 1st year of CLE

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular

Sendo uma UC de ensino clínico focada no desenvolvimento da aprendizagem dos cuidados de 
enfermagem a pessoas adultas e idosas, família e comunidade, mobiliza os conteúdos programáticos das 
UCs que a precedem: Enfermagem I - História e Fundamentos; Enfermagem II – Saúde, Família e 
Comunidade; Aprendizagens em Contexto Simulado I e Aprendizagens em Contexto Simulado II, visando a 
aquisição, desenvolvimento e treino de competências técnicas, científicas e humanas, em contextos 
comunitários, nas vertentes da promoção e recuperação em Saúde.
Assim, na continuidade das competências adquiridas pelos estudantes ao longo do 1º ano, pretende-se 
desenvolver uma metodologia de aprendizagem que permita a aquisição/desenvolvimento das 
competências previstas, caminhando no sentido de uma complexidade e subjetividade crescentes, que 
promovam, no estudante de Enfermagem, a apropriação contínua e consolidada de um cuidado integrado, 
integrador e co construído

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

As a clinical teaching UC focused on the development of learning of nursing care to adult and elderly, 
family and community, mobilizes the syllabus of the UC that precedes: Nursing I – History and 
Fundamentals; Nursing II – Health, Family and Community; Learning in Simulated Setting I and Learning in 
Simulated Setting II, aiming the acquisition, development and training technical, scientific and human skills 
in community settings in areas of health promotion and recovery.
Thus, the continuity of the skills acquired by students during the 1st year, it is intended develop a learning 
methodology to the acquisition / development of skills provided for clinical education, walking towards 
increasing complexity and subjectivity, promoting, the nursing student, continuous and consolidated 
ownership of an integrated, integrating and co constructed care.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Page 274 of 275ACEF/1516/25242 — Guião para a auto-avaliação

28/12/2015http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=7eb76255-1ced-8395-9c86-...



<sem resposta>

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

<no answer>

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular.

<sem resposta>

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

<no answer>

10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

AUERHAHN, Carolyn; KENNEDY-MALONE, Laurie – Integrating gerontological content into advanced 
practice nursing education. New York: Spinger, 2010. 
BOWLES, Donna- Gerontology nursing case studies: 100 narratives for learning. New York: Springer, cop. 
2011. 
CAVANAUGH, John; BLANCHARD-FIELDS, Fredda – Adult development and aging. Belmont, CA: Cengage, 
2011.
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM ESS IPS. Normas de Procedimento em Enfermagem. Setúbal: DE 
ESSIPS. 2015.
DIREÇÃO-GERAL DA SAÚDE – Plano Nacional de Saúde 2012-2016. DGS, 2012. 
HARWOOD, Jake – Understanding communication and aging: developing knowledge and awareness. Los 
Angeles: Sage, 2007. 
PEREIRA LOPES, Maria dos Anjos (Org.) – O cuidado de enfermagem à pessoa idosa: da investigação à 
prática. Loures: Lusociência, 2013.
POTTER, Patrícia; PERRY, Anne Griffen. Fundamentos de Enfermagem. Conceitos e Procedimentos. 
Loures: Lusociência. 2003.
STANHOPE, Marcia; LANCASTER, Jeanette – Enfermagem de Saúde Pública. Loures: Lusodidacta, 2008.
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