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ACEF/1516/0503402 — Guião para a auto-avaliação

Caracterização do ciclo de estudos.
A1. Instituição de ensino superior / Entidade instituidora:

Instituto Politécnico Da Guarda

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

A2. Unidade(s) orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.):
Escola Superior De Saúde Da Guarda

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 10076/2014, DR nº 149, 2ª série de 5 de agosto de 2014

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: 

<sem resposta>

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: 

<sem resposta>

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):
Oito semestres (quatro anos)

A9. Duration of the study programme (art.º 3 DL-74/2006, March 26th):
eight semesters (4 years)

A10. Número de vagas proposto:
70
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A11. Condições específicas de ingresso:
Pré - requisitos: Grupo A - Comunicação Interpessoal

A11. Specific entry requirements:
Prerequesites: Group A - Interpersonal Communication

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):
NA

A13. Estrutura curricular
Mapa I - NA

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):
 NA

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

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*

Biologia e Bioquímica/ Biology and Biochemistry 421 12.5 0
Enfermagem/ Nursing 723 208 0
Gestão e Administração/ Management 345 4 0
Línguas e Literaturas Estrangeiras/ Foreign Languages and Literature -
Saúde/ Health - Enfermagem/Nursing

222
/729/723 0 2
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Psicologia /Psychology 311 6
Sociologia e Outros Estudos/Sociology and Other Studies 312 4
Direito/Law 380 2
Medicina/ Medicine 721 1.5
(8 Items)  238 2

A14. Plano de estudos
Mapa II - NA - 1.º ano/1.º 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):
 NA

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

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
 1.º ano/1.º semestre

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
 1.º 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)

Anatomofisiologia/ Anatomophysiology 421 Semestral 162 T:72; TP:27; OT:9 6 NA
Bioquímica/Biofísica / Biochemistry
/Biophysics 421 Semestral 68 T:27; TP:10; PL:4,5 2.5 NA

Farmacologia/Pharmacology 421 Semestral 54 T:18; TP:18; 2 NA
Antropologia e Sociologia da Saúde
/Anthropology and Sociology of Health 312 Semestral 108 T:54; TC:9; 4 NA

História de enfermagem e Epistemologia /
Nursing History and Epistemology 723 Semestral 135 T:72; TP:18 5 NA

Fundamentos de enfermagem I / Nursing
Fundamentals I 723 Semestral 121 T:18; TP:36: PL:27 4.5 NA

Formação e Educação em Enfermagem /
Training and Education in Nursing 723 Semestral 108 T:18; TP:54; 4 NA

Microbiologia e Parasitologia /Microbiology
and Parasitology 421 Semestral 54 T:22; TP:10; PL:4,5 2 NA

(8 Items)       

Mapa II - - 1.º ano/2.º semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
 Enfermagem
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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:
1.º ano/2.º 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)

Fundamentos de Enfermagem II/ Nursing
Fundamentals II 723 Semestral 230 T:26 TP:78 PL:65 8.5 NA

Enfermagem de Saúde Comunitária I/
Community Health Nursing I 723 Semestral 135 T:39 TP:52 OT:6 5 NA

Investigação em Enfermagem I / Nursing
Research I 723 Semestral 81 T:36 TP:10 OT:6 3 NA

Iniciação à Patologia/ Introduction to
Pathology 721 Semestral 40 T:26 1.5 NA

Ética e Deontologia em Enfermagem / Ethics
and Deontology in Nursing 723 Semestral 54 T:11 TP:13 OT:2 2 NA

Ensino Clínico Cuidar em Contexto
Comunitário/ EC - Caring in Community
Context

723 Semestral 270 E: 175 OT:25 10 NA

(6 Items)       

Mapa II - - 2.º ano/1.º 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:
2.º ano/1.º semestre
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A14.4. Curricular year/semester/trimester:
2nd 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)

Psicologia da Saúde Health Psychology 311 Semestral 162 T:45 TP:18 OT:9
S:27 6 NA

Enfermagem Médica e de reabilitação/
Medical Nursing and Rehabilitation 723 Semestral 216 T:81 TP:36 PL:9

OT:9 8 NA

Enfermagem Cirúrgica e de Reabilitação
/Surgical Nursing and Rehabilitation 723 Semestral 216 T: 72 TP:36 PL:12

OT:15 8 NA

Investigação em Enfermagem II / Nursing
Research II 723 Semestral 81 T:27 TP:18 OT:9 3 NA

Enfermagem em Urgência e Emergência /
Nursing Urgent and Emergency 723 Semestral 81 T:24 TP:18 PL:12 3 NA

Enfermagem em Cuidados Paliativos /
Nursing in Palliative Care 723 Semestral 54 T:18 TP:9 OT:5 S:4 2 NA

(6 Items)       

Mapa II - - 2.º ano/2.º 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:
2.º ano/2.º semestre

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
2nd 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)

Ensino Clínico Cuidar em Contexto Hospitalar -área
Médica / Clinical Teaching Hospital Care in Context
Medical -Area

723 Semestral 405 E:288 OT:27 15 NA

Ensino Clínico Cuidar em Contexto Hospitalar -área
Cirúrgica / Clinical Teaching Hospital Care in Context -
Surgical area

723 Semestral 405 E:288 OT:27 15 NA

(2 Items)       
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Mapa II - - 3.º ano/1.º 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:
3.º ano/1.º semestre

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
3rd 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 de Saúde Mental e Psiquiatria /
Mental Health Nursing and Psychiatry 723 Semestral 108 T:48 TP:18 OT:6 4 NA

Enfermagem Materna, Obstétricia e Ginecologia/
Maternal, Obstetric and Gynecology Nursing 723 Semestral 81 T:36 TP:12 OT:6 3 NA

Enfermagem de Saúde Infantil e Pediatria/
Nursing for Child Health and Pediatrics 723 Semestral 108 T:36 TP:24 OT:12 4 NA

Enfermagem de Saúde Comunitária II /
Community Health Nursing II 723 Semestral 135 T: 36 TP:36 OT:12 5 NA

Terapias Complementares / Complementary
Therapies 729 Semestral 54 T:12 TP:24 2 Opção

Enfermagem Forense / Forensic Nursing 723 Semestral 54 T:18 TP:18 2 Opção
Enfermagem de Saúde Ocupacional /
Occupational Health Nursing 723 Semestral 54 T:18 TP:18 2 Opção

Inglês / English 222 Semestral 54 T:18TP:18 2 Opção
Francês / French 222 Semestral 54 T:18 TP:18 2 Opção
Alemão / German 222 Semestral 54 T:18 TP:18 2 Opção
(10 Items)       

Mapa II - - 3.º ano/2.º 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):
<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:
3.º ano/2.º semestre

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
3rd 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)

Ensino Clínico Cuidar em Saúde Infantil e Pediatria / Clinical
Teaching Care for Child Health and Pediatrics 723 Anual 283 E: 192 OT:31 10.5 NA

Ensino Clínico Cuidar em Saúde Mental e Psiquiatria /
Clinical Teaching Care in Mental Health and Psychiatry 723 Anual 284 E: 192 OT:31 10.5 NA

Ensino Clínico Cuidar em Saúde materna Obstétrica e
Ginecológica / Clinical Teaching Care for Maternal Health
Obstetric and Gynecological

723 Anual 284 E: 192 OT:31 10.5 NA

Ensino Clínico Cuidar em Saúde Comunitária / Clinical
Practice in Community Health Care 723 Anual 283 E: 192 OT:31 10.5 NA

(4 Items)       

Mapa II - NA - 4.º ano/1.º 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):
NA

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

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
4.º ano/1.º semestre

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



11/02/2021 ACEF/1516/0503402 — Guião para a auto-avaliação

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=a111e2fd-79c3-7e7c-391d-561f6426282f&formId=503d01e8-4636-678c-d608-5710… 8/149

Observations
(5)

Gestão em Enfermagem/ Nursing Management 345 Semestral 108 T:36 TP:24 OT:6 4 NA
Investigação em Enfermagem III Research in
Nursing III 723 Semestral 108 T:24 TP:36 OT:6 4 NA

Bioética em enfermagem/Bioetic in Nursing 723 Semestral 54 T:12 S:15 OT:3 2 NA
Seminário de Cuidados Intensivos/ Seminar
Intensive Care 723 Semestral 81 T:12 TP:12 S:12

OT:6 3 NA

Seminário de Saúde Comunitária/Community
Health Seminar 723 Semestral 81 T:12 TP:12 S:8

OT:10 3 NA

Direito/ Law 380 Semestral 54 T:12 TP:15 OT:3 2 NA
EC - Cuidar em Cuidados continuados
/gerontologia / EC - Care Continuing Care in /
gerontology

723 Semestral 324 E:192 OT:18 12 NA

(7 Items)       

Mapa II - NA - 4.º ano/2.º 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):
NA

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

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
4.º ano/2.º semestre

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
4th 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)

Seminário de integração à vida profissional / Integration to
the work life seminar 723 Semestral 54 S:8 TP:18 2 NA

Monografia / Monography 723 Semestral 54 S:8 OT:36 2 NA
EC - Integração à vida profissional em Cuidados de Saúde
Primários / CE - Integration to professional life in Primary
Health Care

723 Semestral 351 E: 256 OT:41 13 NA

EC - Integração à vida profissional em Cuidados de Saúde
Hospitalares / CE - Integration to professional life in
hospital

723 Semestral 351 E: 256 OT:41 13 NA

(4 Items)       

Perguntas A15 a A16
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A15. Regime de funcionamento:
Diurno

A15.1. Se outro, especifique:
NA

A15.1. If other, specify:
NA

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)

Maria Hermínia Nunes Barbosa (em substituição)

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 - Administração Regional de Saúde do Centro I.P

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 Administração Regional de Saúde do Centro I.P

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
 A17.1.2._ARScentro-Protocolo-14junho2012.pdf

 

Mapa III - Centro Hospitalar Cova da Beira S.A.

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 Centro Hospitalar Cova da Beira S.A.

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
 A17.1.2._CHCB-Protocolo-28 abril2004.pdf

 

Mapa III - Hospital de Sousa Martins

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 Hospital de Sousa Martins

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
 A17.1.2._HSM-Protocolo-5fev2004.pdf

 

Mapa III - Hospital de Nossa Senhora da Assunção

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 Hospital de Nossa Senhora da Assunção

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
 A17.1.2._Cópia de HNSAssunção Seia-Protocolo-5julho2001.pdf

 

Mapa III - Hospital Santa Maria Maior

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 Hospital Santa Maria Maior

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
 A17.1.2._Hospital de Santa Maria Maior, EPE - Barcelos - dez.2011.pdf

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/503d01e8-4636-678c-d608-5710fdad2318/questionId/2f4df5d2-e730-d152-b1b7-561e78bf97d4/annexId/640fb356-90b6-3719-7d02-5710fd68983d
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/503d01e8-4636-678c-d608-5710fdad2318/questionId/2f4df5d2-e730-d152-b1b7-561e78bf97d4/annexId/d6473916-a652-a6fe-453d-5710fdd16d09
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/503d01e8-4636-678c-d608-5710fdad2318/questionId/2f4df5d2-e730-d152-b1b7-561e78bf97d4/annexId/e6adc20d-fc0d-8736-a499-5710fd8790cc
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/503d01e8-4636-678c-d608-5710fdad2318/questionId/2f4df5d2-e730-d152-b1b7-561e78bf97d4/annexId/1f840806-555d-8041-11db-5710fd51053a
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/503d01e8-4636-678c-d608-5710fdad2318/questionId/2f4df5d2-e730-d152-b1b7-561e78bf97d4/annexId/fb9f0ee9-a306-5ea1-d945-5710fd03a856
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Mapa III - Unidade Local de Saúde de Castelo Branco E.P.E.

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Unidade Local de Saúde de Castelo Branco E.P.E.

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
A17.1.2._Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, EPE - jul. 2011.pdf

Mapa III - Administração Regional de Saúde Lisboa e Vale do Tejo I.P.

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 Administração Regional de Saúde Lisboa e Vale do Tejo I.P.

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
 A17.1.2._Protocolo - ARS-LVT - 5 setembro 2014 red.pdf

 

Mapa III - Hospital Distrital da Figueira da Foz E.P.E.

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 Hospital Distrital da Figueira da Foz E.P.E.

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
 A17.1.2._Cópia de Protocolo - HDFF - Hospital Distrital de Figueira da Foz - 13 março 2014.pdf

 

Mapa III - Hospital de Cascais Dr. José de Almeida

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 Hospital de Cascais Dr. José de Almeida

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
 A17.1.2._Protocolo Cascais 1 de abril 2015.pdf

 

Mapa III - Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, EPE

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, EPE

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
 A17.1.2._Protocolo Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, EPE - 23 set.2013 red.pdf

 

Mapa III - Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra E.P.E.

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra E.P.E.

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
 A17.1.2._Cópia de Protocolo de cooperação Centro Hospitalar de Coimbra, EPE.2012 (1).pdf

 

Mapa III - Centro Hospitalar Entre o Douro e Vouga

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 Centro Hospitalar Entre o Douro e Vouga

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
 A17.1.2._Protocolo de Cooperação CHEDV, EPE.2013.pdf

 

Mapa III - Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental E.P.E.

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental E.P.E.

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
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A17.1.2._protocolo chlocidental.pdf

Mapa III - Centro Hospitalar Oeste

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

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
 A17.1.2._Protocolo de Cooperação CHOeste-27 agosto 2015.pdf

 

Mapa III - Hospital Espírito Santo E.P.E.

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 Hospital Espírito Santo E.P.E.

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
 A17.1.2._Protocolo de Cooperação Hospital do Espírito Santo(Évora) EPE-31 julho 2015.pdf

 

Mapa III - Instituto Português de Oncologia E. P. E. - Porto

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 Instituto Português de Oncologia E. P. E. - Porto

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
 A17.1.2._Protocolo de Cooperação IPOPorto.2013.pdf

 

Mapa III - Unidade Local de Saúde Alto Minho E.P.E.

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 Unidade Local de Saúde Alto Minho E.P.E.

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
 A17.1.2._ULSAM-Protocolo-31julho2013.pdf

 

Mapa III - Santa Casa da Misericórdia de Mangualde

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 Santa Casa da Misericórdia de Mangualde

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
 A17.1.2._Protocolo de cooperação Santa Casa da Misericórdia de Mangualde 27 out 2015.pdf

 

Mapa III - Residência Sénior D. Ana

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 Residência Sénior D. Ana

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
 A17.1.2._Residência Sénior Dona Ana Protocolo 23 de junho 2015 red.pdf

 

Mapa III - Associação de Beneficência Popular de Gouveia

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 Associação de Beneficência Popular de Gouveia

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
 A17.1.2._protocolo abpg.pdf

 

Mapa III - Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados da Guarda

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados da Guarda
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A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
 A17.1.2._CERCIG-Protocolo-17nov2009.pdf

 

Mapa III - Unidade de Cuidados Continuados Dr. Egas Moniz

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 Unidade de Cuidados Continuados Dr. Egas Moniz

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
 A17.1.2._Protocolo de Cooperação UCC,Dr. Egas Moniz(Avanca) 4 dez 2015.pdf

 
Mapa IV. Mapas de distribuição de estudantes

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._link para plano de distribuição dos estudantes pelos locais de estágio.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.

 A orientação pedagógica é sempre da responsabilidade dos professores da escola e, no local de ensino clínico (EC), a
supervisão é efectuada por profissionais do serviço - enfermeiros e enfermeiros-especialistas, designados pelo
responsável ou pelo Enfermeiro -Chefe. Privilegia-se um acompanhamento próximo e contínuo por forma a se aferir a
progressividade da aprendizagem e aquisição de competências por parte do estudante. Além de contatos telefónicos e por
correio eletrónico, são frequentes as deslocações dos docentes aos locais de EC. O GESP dá também apoio, em
particular, nos EC do 4º ano, com vista à completa e total integração e progressão no mercado de trabalho.

A17.3. Indication of the institution's own resources to effectively follow its students during the in-service training periods.
 The tutoring is always the responsibility of school teachers and in clinical teaching sites (EC), the supervision is carried

out by service professionals - nurses, designated by the controller or by the Nurse -Chief. Emphasis is placed close
monitoring and continuous in order to assess the progression of learning and acquisition of skills by the student. As well
as telephone contacts and e-mail, there are frequent movements of teachers to clinical teaching sites. The GESP also
supports , in particular, the EC 's 4th year in order to complete and total integration and progress in the labor market.

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._regulamento das UC de Ensino Clinico.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

<sem resposta>

Pergunta A18 e A20
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A18. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
Escola Superior de Saúde do Instituto Politecnico da Guarda

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

A20. Observações:

Para a obtenção do grau de licenciado em Enfermagem, o plano de estudos do curso contempla 240 ECTS. São
obrigatórios 238 ECTS repartidos pelas áreas científicas já assinaladas e 2 ECTS são opcionais e oferecidos pela
instituição. Fazem parte do do plano curricular, em todos os anos, a realização de unidades Curriculares de Ensino
Clínico, representando metade dos ECTS do curso - 120 ECTS. 
A aprendizagem em contexto académico oferece um ampla base de conhecimentos de diversas áreas do saber e, em
particular, conhecimentos gerais e específicos em enfermagem. Todas as áreas de prestação de cuidados de enfermagem
são abordadas e desenvolvidas no período teórico. Para se proporcionar uma mais eficaz aprendizagem, integração e
construção de conhecimento, por parte do estudante, recorre-se a diferentes tipologias lectivas, sendo mais
frequentemente usada as tipologias teóricas, teórico-práticas, práticas- laboratoriais, seminários e orientação tutorial. Os
ensinos clínicos são realizados em contexto profissional, recorrendo-se a organizações e serviços que prestem cuidados
de enfermagem e que estejam em consonância com os conteúdos previamente leccionados. Esta dinâmica entre a
aprendizagem teórica, teórico-prática e prática em contexto académico com aprendizagem prática em contexto
profissional potencia de forma ímpar a aprendizagem e o desenvolvimento de competências. Todos os ensinos clínicos
têm precedências para a sua frequência previstas no Regulamento Específico do Curso de Enfermagem — 1.º Ciclo. O
Ensino Clínico que se situa no final do curso visa a integração dos estudantes nas diferentes áreas de prestação de
cuidados, tanto na área hospitalar como na área dos cuidados se saúde primários e é dada oportunidade aos estudantes
de seleccionarem os locais de Ensino Clínico tendo em conta as suas preferências especificas. Visa, também, iniciar o
estudante na integração à vida profissional. Todos os Ensinos Clínicos são regulados pelo Regulamento das Unidades
Curriculares de de Ensino Clínico do Curso de Enfermagem 1º ciclo. No final do curso o estudante deve apresentar um
perfil compatível com o Perfil de Competências do Enfermeiro de Cuidados Gerais, definidas pela Ordem dos Enfermeiros
- Regulamento n.º 190/2015.

A20. Observations:

To obtain a degree in nursing, the course syllabus covers 240 ECTS. 238 ECTS are required broken down by scientific
areas already mentioned and 2 ECTS are optional and offered by institution. The realization of curricular units of Clinical
Education, in all years representing half of the ECTS of the course - 120 ECTS, and fhey are part of the curriculum.
The academic context in learning offers a broad base of knowledge from various fields of knowledge and, particular,
general and specific knowledge in nursing. All areas of the provision of nursing care are addressed and developed in the
theoretical period. To provide a more effective learning, integration and construction of knowledge by the student, it
resorts to different teaching types, The typologies being most frequently used theoretical , theoretical and practical,
laboratory practices, seminars and tutorials. Clinical teaching is carried out in a professional context, it is resorting to
organizations and services providing nursing care and are in line with the previously leccionados. This dynamic content
between theoretical learning, theory and practice and practice in an academic context with practical learning a professional
context form of power unparalleled learning and skills development. All clinical teachings have precedence to the
frequency set out in the Specific Regulation of the Nursing Course - 1st Cycle. The Clinical Practice which is at the end of
the course aims at the integration of students in different areas of care, both in the hospital area and in the area of   primary
care to health and is given the opportunity to students selecting the Clinical Teaching premises with a account their
specific preferences. It also aims to initiate the student to integrate professional life. All Teachings Clinical of the Courses
are regulated by the Regulation of Clinical Teaching of the Nursing Course 1st cycle. At the end of the course the student
must present a profile consistent with the Nurse Competency Profile General Care, defined by the Order of Nurses -
Regulation No 190/2015.

1. Objetivos gerais do ciclo de estudos
1.1. Objetivos gerais definidos para o ciclo de estudos.

Num domínio diversificado de saberes inter-relacionados pretende-se qualificar os estudantes com competências
científicas, técnicas, culturais e humanas, sustentadas por uma consciência ética, respeitando os direitos e interesses
legalmente protegidos dos cidadãos. Com base na investigação científica, no conhecimento técnico-científico e
desenvolvimento de excelência, capacitar os estudantes, para exercerem funções: na prestação de cuidados, com
intervenções autónomas e interdependentes, à pessoa, família, grupos e comunidade, em situações de saúde ou de
doença, ao longo do ciclo vital, aos três níveis de prevenção e utilizando metodologia científica; na área da gestão dos
cuidados, dos recursos materiais e humanos; na área da formação e assessoria e na investigação. Formam-se, ainda, os
estudantes para estabelecerem interacções de excelência, comunicando de forma eficaz e eficiente e estabelecendo
relação de ajuda, integrando equipas de enfermagem e multidisciplinares de saúde.
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1.1. Study programme's generic objectives.
In a diverse area of   interrelated knowledge intended to qualify students with scientific, technical, cultural and human
affairs, supported by an ethical consciousness, respecting the rights and legally protected interests of citizens. Based on
scientific research, in technical and scientific knowledge and development of excellence, enable students, to hold office: in
care, with autonomous and interdependent interventions, the person, family, group and community, health conditions or
disease, throughout the life cycle, the three levels of prevention and using scientific methodology; in the field of managed
care, materials and human resources; in training and advisory services and research. The students are also prepared to
establish interactions of excellence, communicating effectively and efficiently establishing and helping relationship,
integrating nursing and multidisciplinary teams of health.

1.2. Inserção do ciclo de estudos na estratégia institucional de oferta formativa face à missão da Instituição.
A missão do IPG consiste em formar profissionais altamente qualificados, com espírito empreendedor e sólidas
bases humanistas, contribuindo para o desenvolvimento cultural, social e económico da região e do país
através de serviços formativos de qualidade sustentados em programas académicos qualificadores de
elevadas competências. A Licenciatura em Enfermagem, tanto ao nível dos recursos humanos como dos recursos
materiais, enquadra-se nesta missão e nos objetivos estratégicos incluídos no Plano Estratégico do IPG e que
consiste em "Organizar de forma integrada, a oferta formativa em função do Espaço Europeu de Educação
Superior e das necessidades da sociedade". Além disso, visa formar profissionais de elevado nível, privilegiando o
“saber”, o “saber fazer” e o “saber ser” e, pela sua natureza, preparar para a inserção na vida profissional tanto em
Portugal como no estrangeiro. A ESS, ao longo do tempo, tem vindo a construir e a consolidar um espaço de saber e
cultura na área da saúde, revelando-se uma instituição de referência com uma elevada taxa de preenchimento das vagas
oferecidas, o que se deve não só à tendência nacional de procura de cursos na área da Saúde, bem como ao
reconhecimento da qualidade da formação ministrada na Escola e ainda à elevada e crescente procura de enfermeiros,
como resultado da maior dinâmica na rede de instituições prestadoras de cuidados e serviços de saúde, tanto a nível
nacional como internacional. A ESS, em particular o curso de enfermagem, regista, também, uma elevada procura por
alunos com o Estatuto do Estudante Internacional. A criação de sinergias resultante da ação concertada da comunidade
académica com a comunidade envolvente: Unidades Locais de Saúde, Hospitais, Agrupamentos de Centros de Saúde e
outras entidades prestadoras de cuidados de enfermagem consubstanciam o sucesso da formação na área da
enfermagem, com enquadramento no âmbito da missão e evolução da ESS e do IPG que proporciona uma formação
altamente qualificada e diferenciadora, privilegiando a formação de quadros técnicos requeridos pelo mercado de
trabalho. Os objetivos deste ciclo de estudos procuram responder às exigências profissionais que o mercado de trabalho
impõe e que obriga a uma formação altamente qualificada na área da prestação de cuidados de enfermagem O plano de
estudos está adaptado à evolução que a enfermagem tem sofrido nos últimos anos preparando os estudantes, no âmbito
das suas competências, para exigência e qualidade que a prestação de cuidados de enfermagem e de saúde requer.

1.2. Inclusion of the study programme in the institutional training offer strategy, considering the institution's mission.
The mission of the IPG is to train highly qualified professionals with an entrepreneurial spirit and solid
humanistic bases, contributing to the cultural, social and economic development of the region and country
through formative quality services sustained in qualifying academic programs high skills. A Degree in Nursing, both in
terms of manpower and resources materials, is part of this mission and strategic objectives included in the Strategic Plan
and that the IPG it is "to organize an integrated manner, the training offer according to the European area of   education
Superior and the needs of society. "In addition, aims to train high level professionals, privileging the "know", the "know-
how" and "how to be" and, by their nature, preparing for insertion in life professional both in Portugal and abroad. The
ESS, over time, has been building and consolidating an area of   knowledge and culture in health care, revealing a reference
institution with a high fill rate of the places offered, which is due not only to national trend of demand for courses in
healthcare as well as the recognition of the training given quality at school and even the high and growing demand for
nurses as a result of greater dynamic network of institutions providing care and health services, both national and
international level. The ESS, particularly the nursing program, registers also a high demand for students with the Statute of
the International Student. Creating resulting synergies from the concerted action of the academic community with the
surrounding community: Local Health Units, Hospitals, Health Centres Groupings and other providers of nursing care
substantiate the success of training in nursing, with framework within Mission and evolution of the ESS and the IPG which
provides a highly qualified and differentiated training, focusing on the training of technical staff required by the labor
market. The objectives of this study cycle seek to respond to professional requirements than the market work places and
requires a highly qualified training in the provision of nursing care. The curriculum is adapted to the evolution that nursing
has suffered in recent years preparing students as part of its powers to demand and quality that providing nursing and
health care requires.

1.3. Meios de divulgação dos objetivos aos docentes e aos estudantes envolvidos no ciclo de estudos.
Os objetivos do ciclo de estudo são divulgados a estudantes e docentes no inicio de cada ano lectivo através do
programa de acolhimento e através de várias formas: Guia de Funcionamento das Unidades Curriculares (GFUC), que
definem os objetivos das Unidades Curriculares (UC) em função dos objetivos do ciclo de estudos e das competências a
adquirir; plataforma e-learning; relatórios de Direção de Curso; reuniões com os estudantes (promovidas pela Direção de
Curso, Associação Académica e Cons. Pedagógico); e reuniões com os docentes (promovidas pela UTC de Enfermagem,
Cons. Pedagógico, Cons. Técnico-Científico, Direção da ESS e Presidência do IPG). Paralelamente, são promovidas ações
de divulgação pelo Gabinete de Informação e Comunicação (GIC), para além dos meios de divulgação externos como
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brochuras e sessões de divulgação dos cursos do IPG, e ainda através dos Manuais relacionados com o processo de
ensino/aprendizagem do Gabinete de Qualidade.

1.3. Means by which the students and teachers involved in the study programme are informed of its objectives.
The objectives of the study cycles are introduced to the students and teachers in the begun of each year
through the host program and by different forms: the curricular unit guide (GFUC) which defines the objectives
of the unit according to the objectives of the study cycles and to the competences to be acquired; e-learning
blackboard; degree reports; student meetings (promoted by the degree boards, management students'union,
students'association and pedagogical board) and teacher meetings (promoted by the technic scientific unit of
health technologies, the pedagogical council, the scientific technical board, the school board and the Polytechnic
Institute Presidency). At the same time there are promoting policies taken by the Information and Communication Office as
well as external promoting ways like leaflets and (and even through the manuals related to the teaching / learning process
from the Quality Office.

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.

 A estrutura organizacional tem vários níveis de intervenção e caráter multidisciplinar. À Direção da Escola cabe delinear
estratégias, promover condições para que o processo de ensino aprendizagem seja profícuo, coerente e os resultados de
sejam efetivamente positivos. Em sintonia com as recomendações da Presidência do IPG as Unidades Técnico Científicas
(UTC) propõem a Distribuição de Serviço Docente que, após aprovação no Conselho Técnico Científico, é enviada para a
Direção da Escola. A Comissão Cientifico Pedagógica (CCP) e a Direção de Curso, trabalham em estreita colaboração com
as coordenações das UTC's, na coordenação dos docentes e do ciclo de estudo. A atualização dos conteúdos
programáticos é da responsabilidade da coordenação da área científica ou disciplinar das UTC's. As atualizações podem
advir dos resultados de questionários aos estudantes, das reuniões entre CCP/Direção de curso e alunos ou professores e
da auscultação das entidades empregadoras e diplomados.

 

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 organizational structure has several levels of intervention and multidisciplinary. The Direction Board of scool outline
strategies to promote conditions for the teaching and learning process is profitable, consistent and the results are actually
positive. In line with IPG's Presidency and after hearing the coordinators of the Scientific Technical Unit (UTC) proposed
the Teaching Service Distribution that after passing the Technical Scientific Council, is sent to the Director of the School.
The Educational Scientific Commission (PBC) and the Directorate of course, work closely with the coordination of UTC's,
coordination of teachers and the study cycle. The update of the syllabus is the responsibility of coordination of scientific
discipline or area of   UTC's. Updates can be derived from the results of questionnaires to students, meetings between CCP /
course and direction students or teachers and the consultation of employers and graduates entities.

 

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.

 No processo de ensino/aprendizagem a participação dos docentes e estudantes é feita individualmente ou
 através dos seus representantes, em diversas formas e em diferentes órgãos, tais como: participação dos docentes

 individualmente, sempre que os regulamentos permitam e em reuniões de docentes, participação dos
 representantes na CCP, nas UTC ou CP e CTC. Estão também representados no Conselho Geral (CG) e de Aval.

 e Qualidade (CAQ), assim como a Direção e os órgãos têm assento no Conselho Sup de Coord do IPG.
 Participam na elaboração dos relatórios de curso, explicitando os procedimentos mais adequadas e na
 construção dos planos de ação para as respetivas unidades curriculares, com o Diretor de curso e Coord de

 área científica/disciplinar. Os estudantes intervêm através dos questionários do CAQ, que avaliam as
 diferentes UC (conteúdos, organização, funcionamento e docente); nas reuniões com a Direção de curso ou no

 atendimento e, em representatividade, no CCP, CP e CG.

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.

 In the teaching / learning process, teachers and students participation is done individually or through their
 representatives in various ways and school boards, such as: individual participation by teachers, when

 regulations allow it and in professors’, UTC’s, Pedagogic and Technical-Scientific boards’ meetings. The General
 and the Quality Assurance Boards are also represented as well as the direction and other boards that take a

 seat on the Superior Coordination Council of IPG. They participate in the preparation of degrees’ reports,
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explaining the most appropriate procedures and in the construction of action plans for the respective curricular
units, with the degree director and the scientific area / discipline coordinator. Students are involved through the
CAQ questionnaires that assess the different UC (content, organization, operation and teaching performance);
meetings with degree Coord. or in attendance and, in representation at the Pedagogical Board and General
Board.

2.2. Garantia da Qualidade

2.2.1. Estruturas e mecanismos de garantia da qualidade para o ciclo de estudos. 
Os mecanismos de garantia da qualidade estão integrados no SIGQ do IPG que prevê um conjunto de

 procedimentos para monitorizar, avaliar e estabelecer ações de melhoria contínua, coordenado pelo CAQ.
 Procura avaliar os currículos das UC, a perceção dos estudantes e docentes sobre o seu funcionamento e
 proceder a planos de ação ou a alteração do planos de estudos, em função de diretrizes nacionais/europeias,

 legislação, ajustamento de perfis e resultados de auditorias. A recolha de informação são feitas
 sistematicamente com os alunos (questionários e adequação ECTS), avaliando os processos de ensino e as

 competências adquiridas, com docentes, com relatórios das UC, Coord. de Curso pela elaboração de Rel. de
 Curso e os Cons. Pedagógicos pela avaliação dos indicadores e definição de ações de melhoria. Integra

 também mecanismos de consulta às empresas e diplomados sobre as qualidades e competências formativas.
 Implementou-se uma ferramenta informática para monitorizar o funcionamento das UC

2.2.1. Quality assurance structures and mechanisms for the study programme. 
The quality assurance mechanisms are integrated into the IPG’s SIGQ which provides a set of procedures to

 monitor, evaluate and establish continuous improvement actions, coordinated by CAQ. It seeks to assess the
 curricula of UC, the perception of students and teachers on its functioning and carry out action plans or the

 modification of curricula, according to national / European guidelines, law, profiles adjustment and audit results.
 The collection of information is done systematically with students (questionnaires and ECTS adequacy),

 evaluating the of acquired education and skills processes with teachers, through UC reports, degree Coord.
 through degree preparation of reports and pedagogical boards through the evaluation of educational indicators

 and definition of improvement actions. It also incorporates mechanisms for consulting companies and 
 graduates about the training qualities and skills. A software tool to monitor the operation of UC has been

 implemented

2.2.2. Indicação do responsável pela implementação dos mecanismos de garantia da qualidade e sua função na Instituição. 
A implementação dos mecanismos de garantia da qualidade são da responsabilidade do Conselho de Avaliação

 e Qualidade (CAQ) do Instituto Politécnico da Guarda (IPG) que é presidido por um Vice-presidente, para a área
da Qualidade, Professor Pedro Cardão. Para além da coordenação do sistema, existe o Gabinete de Avaliação e

 Qualidade, coordenado pelo Professor Pedro Cardão, que executa em articulação com a Escola as estratégias
 que assegurem o cumprimento dos objetivos institucionais estabelecidos, a política de qualidade e sua

 implementação na procura da melhoria contínua do ciclo de estudos, as ferramentas de recolha de dados, bem
 como a produção de indicadores. Na Escola, existe um interlocutor nomeado para agilizar a informação e os

 procedimentos com docentes e estudantes em ligação com a Direção e a Coordenação de curso. Refira-se que
 o processo de garantia da qualidade esta sustentando no respetivo Manual de Qualidade aprovado em 2011.

2.2.2. Responsible person for the quality assurance mechanisms and position in the institution. 
The implementation of quality assurance mechanisms are the responsibility of the Board of Assessment and

 Quality (CAQ) from the Polytechnic Institute of Guarda (IPG) which is chaired by a Vice-President, in the area of
 Quality, Professor Pedro Cardão. In addition to coordinating the system, there is the Office of Assessment and

 Quality, coordinated by Professor Pedro Cardão, which, in conjunction with the School, runs strategies to
 ensure compliance with the established institutional goals, the quality policy and its implementation in the
 search for continuous improvement of the cycle of studies, data collection tools, as well as the production of

 indicators. In school, there is a named party to expedite the information and the procedures with teachers and
 students in connection with the Direction Board and the degree’s Coordination. It should be noted that the quality

 assurance process in the is supported in the Quality Handbook, approved in 2011.

2.2.3. Procedimentos para a recolha de informação, acompanhamento e avaliação periódica do ciclo de estudos. 
Os mecanismos que permitem monitorizar o ciclo de estudos, acompanhar e avaliar sistematicamente as UC’s,

 no respeitante aos objetivos, competências desenvolvidas, adequação das metodologias de ensino,
 organização curricular, assim como a revisão, controlo e aprovação dos programas das UC, são: Questionário

 de perceção dos estudantes sobre a UC, que inclui autoavaliação e perceção sobre o processo de ensino e
 desempenho do corpo docente; Relatório da docência, elaborado pelo docente responsável da UC, sobre o
 funcionamento da unidade curricular; Questionários às entidades empregadoras e a diplomados; Questionário

 sobre o trabalho despendido em cada UC e adequação aos ECTS; Relatório da Direção do Curso (RDC) por ano
 letivo onde se procura fazer uma autoavaliação, com a descrição de problemas nas UC, ações de melhoria,

 boas práticas de ensino e indicadores de desempenho fornecidos pelo GAQ para apoiar os processos de
 avaliação e acreditação dos cursos, analisados nos órgãos e no CAQ.
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2.2.3. Procedures for the collection of information, monitoring and periodic assessment of the study programme. 
The mechanisms allowing to monitor the cycle of studies, systematically follow and evaluate the UC, with

 respect to goals, developed skills, adequacy of teaching methodologies, curriculum organization, as well as
 revision, control and approval of UC contents are: perception questionnaire to students on the UC, which

 includes self-assessment and perception about the process of teaching and performance of the faculty board;
 teaching report, prepared by the teacher in charge of the UC on the curricular unit; Questionnaires to employers

 and graduates; Questionnaire on the work performed on each UC and adequacy to its ECTS, Report of Degree
 Board (DBR) by school year, as a self-assessment, with the description of the UC problems, improvement

 actions, good teaching practices and performance indicators provided by the GAQ to support the processes of
 degrees’ evaluation and accreditation, analyzed by the several boards and the CAQ.

2.2.4. Link facultativo para o Manual da Qualidade 
<sem resposta>

2.2.5. Discussão e utilização dos resultados das avaliações do ciclo de estudos na definição de ações de melhoria. 
Os resultados das avaliações dos ciclos de estudos provêm das informações dos estudantes através dos

 instrumentos de pronúncia ao seu dispor, questionários relativos ao funcionamento das unidades curriculares
 (UC); dos professores, através da apreciação dos relatórios sobre o funcionamento da UC e inquéritos aos

 empregadores e diplomados. Os resultados são apreciados e discutidos nos órgãos das escolas (Conselhos
 Pedagógicos e Técnico-Científicos), nas direções, no CAQ, onde participam os membros da comunidade,

 estabelecendo-se pareceres, recomendações e estratégias para a melhoria do funcionamento dos cursos e
 respetivas unidades curriculares. Aos problemas diagnosticados pelos meios enunciados, e após a

 identificação das possíveis causas, são desenvolvidos planos de ação (melhoria) com os quais se pretende
 resolver os problemas detetados. A utilização de uma aplicação WeMake procura assegurar o seguimento das

 ações, verificação das responsabilidades, prazos e eficácia.
 

2.2.5. Discussion and use of study programme’s evaluation results to define improvement actions. 
The assessment results of the degrees come from the student information through the pronunciation tools at

 their disposal, questionnaires relating to the operation of the curricular units (UC), the teachers, through the
 examination of reports on the UC and employers’ and graduates’ surveys. The results are examined and

 discussed in the schools’ boards (Pedagogical Boards and Technical-Scientific Boards), in the Directions’
 Boards, the CAQ, involving the community members, laying down feedbacks, recommendations and strategies

 for improving the functioning of the degrees and respective curricular units. For problems diagnosed by the set
 out means, and after the identification of possible causes, action plans (improvement) are developed with which
 the problems detected are intended to be solved. The use of an application WeMake seeks to ensure follow up

 actions, responsibilities, deadlines and efficiency verification.

2.2.6. Outras vias de avaliação/acreditação nos últimos 5 anos. 
O curso de Licenciatura em Enfermagem foi objeto de acreditação preliminar pela A3ES (Processo nº CEF/0910/03402 ) em
2011.

 Em 2014 e 2015 o curso de Enfermagem foi avaliado internamente através de processo de auditoria interna promovida pelo
Gabinete de Avaliação e Qualidade do IPG.

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

The Nursing Degree had preliminary accreditation by A3ES (Process nº CEF/0910/03402) in 2011.
 In 2014 e 2015 the course of Nursig was evaluated internally through an internal audit process promoted by the

 Office of Evaluation and Quality IPG.

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)
Auditório/ auditorium 273
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Biblioteca/ library 50
Sala de Estudo / Study Room 30
Sala de Informática/ Informatics Classroom 54
Laboratórios de praticas simuladas/ Simulated Practicals(3) 160
Laboratório de Biologia/Bioquímica/ Biology and Biochemistry Lab. 28
Laboratório de Microbiologia/ Microbiology Lab. 95
Gabinete/ Armazém de Apoio aos laboratórios/ Office and Warehouse Support Lab 19
Sala de Reuniões/ Metting Room 72
Administração e Direção/ Administration and Dean Office (4x) 95
Reprografia/ Reprographics 35
Arquivo/ Archive 273
Gabinetes de Docentes/ Teachers Office (14x) 254
Gabinete do Centro de Recursos Informática/ Informatics Services 12
Gabinete de atendimento e serviços administrativos/ Service office and administrative office (4x) 90
Bar/Bar 80
Sala de Convívio/ Social Room 28
Sala da Associação de Estudantes/ Academic Association room 84
Instalações Sanitárias/ Toilet (9x) 104
Sala 1/ Classroom 1 112
Sala 2/ Classroom 2 50
Sala 3/ Classroom 3 49
Sala 4/ Classroom 4 49
Sala 5/ Classroom 5 42
Sala 6/ Classroom 6 52
Sala 7/ Classroom 7 48
Sala 8/ Classroom 8 44
Sala 9/ Classroom 9 54
Sala 10/ Classroom 10 54
Sala 11/ Classroom 11 98
Sala 12/ Classroom 12 98
Sala 13/ Classroom 13 62

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

Balança de adulto com craveira – 1; Balde do lixo em inox com pedal – pequeno – 1; Mesa de apoio com tampo em vidro com duas taças
em vidro –1; Mesa auxiliar de refeições com tampo em madeira –1; Esfigmomanómetro com coluna em mercúrio-1; Esfigmomanómetro
com braçadeira – 1; Estetoscópio – 1

1

Modelo anatómico – Braço direito para EV - 1Modelo anatómico – Braço para suturas - 1; Modelo anatómico com diferentes órgãos
(tronco e abdómen) – 1; Modelo anatómico – craneo – pequeno – 1; Modelo anatómico – adulto – 1 1

Cobertores – 5; Robe – 1; Pijama em turco – 1; Lençol branco – 1; Lençol com barra – 1; Colcha – 1; Almofada – 1; Fronha – 1; Batas
cirúrgicas – 6. 1

Aspirador de secreções – 1; Balança de adulto com craveira – 1; Bacios em plástico pequenos – 3; Suporte azul em plástico para saco
colector – 1; Cama articulada – 2; Mesa-de-cabeceira – 2; Mesa de apoio com tampo em fórmica – 1; Quadro suspenso para escrita com
marcadores – 1

1

Malas com modelos anatómicos – cabeça e pescoço – Ent. Endotraqueal – 2; Malas com modelo anatómicos para ressuscitação
cardiorespiratória – 2; Modelo anatómico – adulto – 1; Simulador de arritmias – 1; Esfigmomanómetro com braçadeira – 1; Estetoscópio -
1

1

Bota em arame para tracção em tala de Brown – 1, Suporte de soros em inox com rodas – 1; Suporte de soros em ferro pintado com
rodas – 1; Caixa de inox grande – bolas de algodão – 1; Tabuleiro em inox – grande – 1; Taça em inox redonda – pequena – 1; Taça de
inox, riniforme – grande – 1; Taça de inox, riniforme – média– 2; Jarros em inox-2; Arrastadeira em inox – 3; Bacia em inox – grande-6;
Bacia em inox – média - 1; Bacia muito grande com pegas laterais em inox-1; Secador para o cabelo, cor laranja, a funcionar – 1, Balde
do lixo com tampa em plástico com pedal – grande – 1; Balde metálico aberto para o lixo – 1; Carro para roupa suja – 1

1

Jogos de cama completos com padrão – 4; Lençóis brancos – 15; Resguardos em tecido para cama – 4; Resguardos impermeáveis – 2;
Colchas – 6; Cobertores – 4; Camisas de noite – 5; Pijama completo – 1; Casaco de pijama – 1; Robe – 1; Pele sintética – 1; Almofadas
– 15; Luvas de banho – 3; Toalhão de banho – 1; Toalha de rosto – 5; Toalha de bidé – 1

1

Estetoscópio – 1; Esfigmomanómetro com braçadeira – 2; Oscilometro – 1; Esfigmomanómetro com coluna em mercúrio – 1;
Esfigmomanómetro oscilométricos – 2. 1

Modelo anatómico – bebé – 2; Modelo anatómico adulto -1; Modelo anatómico para ent. Nasogástrica – 1; Modelos anatómicos com 1
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desenvolvimento embrionário/fetal – 8¸ Modelo anatómico – útero – 1; Modelo anatómico – bacia – 1; Bomba manual patra retirar leite –
1; Especulo em inox – 1; Espéculo descartável – 1; Pelvimetro – 1; Craveira – 1..
Cadeira de rodas – 1; Tripé – 1; Andarilho – 1; Canadianas axilares – 1 par; Canadianas de antebraço – 1 par 1
Mantinha de bebé – 1; Cobertor bebé – 2; Lençóis bebé - 2 ; Fronha – 1; Toalha de banho bebé – 3; Fralda em tecido – 1; Protector da
fralda – 3; Lençóis – 2 1

Tarso clássico, dorso aberto em 18 partes; Cérebro com artérias montado sobre a base da cabeça, 8 partes; Sistema nervoso, ½ do
tamanho natural; Medula espinhal, 6 vezes o tamanho natural; Modelo de pulmão, 5 partes; Coração clássico, 2 partes; Coração clássico
com sistema condutor, 2 partes; Sistema circulatório; Sistema digestivo, 3 partes; Fígado com vesícula biliar, pâncreas e duodeno;
Sistema urinário com sexo dual, 6 partes; Simulador de cateterização para estudo clínico, cateterização transuretral e suprapúbiana na
mulher; Simulador de cateterização para estudo clínico, cateterização transuretral e supra pubiana no homem; Braço para punção
venosa e injecções para nível avançado; Boneca de treino (adulto), para medidas de reanimação Cardio pulmonar avançadas, (ACLS
com simulador de arritmias interactivo); Esqueleto clássico Leo com ligamento das articulações, sobre apoio de 5 pés de rodinha com
freio; Cranio de encaixe 3B Scientific , versão anatómica em 22 partes; Secção da pele , 70 vezes o tamanho natural; Olho, 5 vezes o
tamanho natural, 11 partes; Nariz e órgão olfactivo, 4 vezes o tamanho natural; Ouvido, 3 vezes o tamanho natural, 4 partes; 3 B
Scientific – simulador de cuidados com o paciente, 1 ; simulador de injecção intramuscular; Modelo combinado: modelo de umas
nádegas para injecções intramusculares.

1

Caixa de inox grande-1; Caixa de inox média-1; Caixa de inox média com tampa-2; Caixa de inox pequena-3; Caixas em inox –
rectangulares com tampa – grande – 2; Caixas em inox – rectangulares com tampa – pequena – 2; 1

Caixa de inox grande – bolas de algodão – 6; Caixa de inox - grande sem tampa - bolas de algodão – 1; Caixas em inox – rectangulares
com tampa – grande – ½; Caixa par o talco em inox – 3; 1

Colunas em inox – média – 3;Pratos térmicos em inox para refeição-2; Urinol em vidro-1; Urinol em plástico-1; Irrigador em vidro-1;
Irrigador em plástico-1; 1

Taça de inox-1; Taça de inox redonda – grande – 1; Taça de inox redonda – média – 11; Taça de inox redonda – pequena – 1; Taça de
inox, riniforme grande-1; Taça de inox, riniforme – média – 1; Taça de inox, riniforme – pequena – 3; 1

Tabuleiro em inox muito grande-2; Tabuleiro em inox grande-2;Tabuleiro em inox pequeno-2; Tabuleiro em inox de pensos grande-1;
Tabuleiro em inox de pensos médio-3; 1

secretárias-54; cadeiras-724; armários-16; PC de secretária-14; impressoras-15; desactivador anti-roubo-1; quadro corticite-12;
bengaleiro-1; cesto papéis-12; scanner-1; prateleiras fixas-12; balcão de parede-2; estantes com 8 prateleiras-6; mesas de arrumos-3;
secretárias de PC-6;

1

videoprojector-14; computador portátil-4;computador-26; quadros-14; quadros interactivos-3; telas-5; ambão-1; mesa mini computador-1;
mesa de som-1; armários-17; mesas aulas-557; retroprojector-10; televisão-1; estante-1; aparelho anti-roubo-1; cacifos com 12 portas-2;
vitrine-3.

1

3.2 Parcerias

3.2.1 Parcerias internacionais estabelecidas no âmbito do ciclo de estudos.
 Erasmus+: U. de Burgos (E BURGOS01); U. Camilo José Cela (E MADRID33); U. de Córdova (E CORDOBA01); U. de Huelva

(EHUELVA01); U. de Jaén (E JAEN01); U. de Lérida (E LLEIDA01); U. de Salamanca (E SALAMAN02); U. de Sevilha (E
SEVILLA01); U.Nicosia (CY NICOSIA14); U.Studi di Firenze (I FIRENZE01); U.Studi di Foggia (I FOGGIA03); U. Studi di
Padova (I PDOVA01); Klaipeda S. C. (LT KLAIPED09); Ac. of Phys. Educ. in Katwice (PL Katowice05); Eko. in Wloclaw (PL
WLOCLAW01);Adnan Menderes U. (TR AYDIN01); Aksary U. (TR AKASARAY01); Bitlis Eren U. (TR BITLIS01); Bozok U. (TR
YOZGAT01); Canakkale 18 Mart U. (TR CANAKKA01); Cumhuriet U. (TR SIVAS01); Istanbul Gelisim U. (TR ISTANBU32);
Istanbul Esenyurt U. (TR ISTANBU50);Karadeniz Tec. U. (TR TRABOZON01); Karamonoglu Mehmetbey U. (TR
KARAMAN01); Ondokuz Mayis U. (TR SAMSUN01); Selçuk U. (TR KONYA01). 

 Cooperação: Brasil: FU Pernambuco;FUNESO; UnP (Natal); CU Metodista IPA (Porto Alegre); UEI de Goiás; IFPE de
Pernanbuco; Croácia: U de Split.

3.2.1 International partnerships within the study programme.
 Erasmus+: U. de Burgos (E BURGOS01); U. Camilo José Cela (E MADRID33); U. de Córdova (E CORDOBA01); U. de Huelva

(EHUELVA01); U. de Jaén (E JAEN01); U. de Lérida (E LLEIDA01); U. de Salamanca (E SALAMAN02); U. de Sevilha (E
SEVILLA01); U.Nicosia (CY NICOSIA14); U.Studi di Firenze (I FIRENZE01); U.Studi di Foggia (I FOGGIA03); U. Studi di
Padova (I PDOVA01); Klaipeda S. C. (LT KLAIPED09); Ac. of Phys. Educ. in Katwice (PL Katowice05); Eko. in Wloclaw (PL
WLOCLAW01);Adnan Menderes U. (TR AYDIN01); Aksary U. (TR AKASARAY01); Bitlis Eren U. (TR BITLIS01); Bozok U. (TR
YOZGAT01); Canakkale 18 Mart U. (TR CANAKKA01); Cumhuriet U. (TR SIVAS01); Istanbul Gelisim U. (TR ISTANBU32);
Istanbul Esenyurt U. (TR ISTANBU50);Karadeniz Tec. U. (TR TRABOZON01); Karamonoglu Mehmetbey U. (TR
KARAMAN01); Ondokuz Mayis U. (TR SAMSUN01); Selçuk U. (TR KONYA01). 

 Cooperation: Brasil: FU Pernambuco;FUNESO; UnP (Natal); CU Metodista IPA (Porto Alegre); UEI de Goiás; IFPE de
Pernanbuco; Croácia: U de Split.

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 Escola de Saúde tem diversos projetos a decorrer com diversas instituições da região no âmbito do ciclo de
 estudos em Enfermagem. Nos projetos de investigação a ULS da Guarda, o ACES Cova da Beira e Centro Hospitalar Cova

da Beira têm sido parceiros muito importante. Também com outras instituições, nomeadamente escolas, unidades de
cuidados continuados, instituições de apoio a idosos, estabelecimento prisional, entre outras, existem vários projetos de
educação para a saúde com intervenção na comunidade residente e na população em geral que decorrem
periodicamente.Também com outras instituições de ensino superior, o Instituto Politécnico da Guarda tem diferentes
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parcerias nacionais estabelecidas no âmbito do curso de Enfermagem, designadamente através do programa de
Mobilidade Vasco da Gama, no âmbito do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos (CCISP).

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

Health school has several projects underway with several institutions in the region under the nursins study
cycle. In research projects ULS da Guarda, ACES Cova da Beira and Centro Hospitalar Cova da Beira has been very
important partner. Also with other institutions, including schools, long-term care facilities, institutions supporting the
elderly, prison, among others, there are several health education and health promotion projects with intervention in the
host community and in the general population that arise periodically.
Also with other hight superior schools the Polytechnic Institute of Guarda has different national partnerships
established under the nursing course, particularly through the Mobility Vasco da Gama program in the
framework of the Coordinating Council of Higher Polytechnic Institutes

3.2.3 Colaborações intrainstitucionais com outros ciclos de estudos.
No IPG existe uma política de colaboração entre as diferentes escolas que o integram. As UC que integram o
curso de enfermagem estão afetas a diferentes unidades técnico científicas, de acordo com as áreas científicas.
No curso de enfermagem lecionam professores de várias UTC do IPG e que lecionam em diferentes curso
sediados nas diferentes escolas. É incentivada a participação dos alunos em concursos nacionais com equipas
interdisciplinares que envolvam estudantes de diferentes ciclos de estudo, como é o caso do Poliempreende.
Relativamente aos cursos da ESS, existe uma grande colaboração entre estudantes e professores do curso de 1º ciclo de
enfermagem e farmácia, bem como colaboração com alunos e docentes dos cursos de 2º ciclo M. Enfermagem
Comunitária e M. Enf. Saúde Infantil e Pediatria, que é evidenciada através da organização de eventos técnico-científicos e
do desenvolvimento de diversas atividades de educação e promoção da saúde que são realizadas em conjunto na
comunidade.

3.2.3 Intrainstitutional colaborations with other study programmes.
In IPG there is a policy of cooperation between the different schools. The UC comprising the course of pharmacy
belong to the different scientific technical units (UTC), according to the scientific fields. In the course of
pharmacy there are some teachers that belong to different UTC and that teach in different courses of IPG and in
the different schools. It is encouraged the students participation in national competitions with interdisciplinary
teams involving students from different courses of study, such as the Poliempreende. With regard to the ESS
courses, there is an intense collaboration between students and teachers from the 1st cycle course
nursing and pharmacy as well as collaboration with students and teachers of the 2nd cycle M. Community Nursing and M.
Nurse Child Health and Pediatrics, that is evidenced by organizing technical and scientific events and the development of
various education and health promotion activities that are held together in the community .

4. Pessoal Docente e Não Docente
4.1. Pessoal Docente

4.1.1. Fichas curriculares

Mapa VIII - Abílio Madeira de Figueiredo

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Abílio Madeira de Figueiredo

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 - Agostinha Esteves de Melo Corte

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Agostinha Esteves de Melo Corte

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 - Ana Maria Jorge

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

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 - António Manuel Almeida Tavares Sequeira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 António Manuel Almeida Tavares Sequeira

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 (%):
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100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - António Manuel Martins Batista

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 António Manuel Martins 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:
 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 - Ermelinda Maria Bernardo Gonçalves Marques

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Ermelinda Maria Bernardo Gonçalves 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 - Ezequiel Martins Carrondo

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

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 - Fernanda Maria Trindade Lopes

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Fernanda Maria Trindade 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 - Francisco António Fragoso Duarte

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Francisco António Fragoso 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:
 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 - Isabel Maria Ribeiro Fernandes

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Isabel Maria Ribeiro Fernandes

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:
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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 - Júlia Maria Correia Coelho Moura

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Júlia Maria Correia Coelho Moura

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 - Luís António Videira

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

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 - Manuel do Nascimento Silva Paulino

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Manuel do Nascimento Silva Paulino

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 - Maria Hermínia Nunes Barbosa

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Maria Hermínia Nunes Barbosa

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 - Odília Domingues Cavaco

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

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 - Paula Cristina do Vale Lopes Pissarra

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Paula Cristina do Vale Lopes Pissarra

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.):
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<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 - Paulo Jorge Cruz Tavares

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Paulo Jorge Cruz Tavares

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 - Cecília Maria Fernandes Fonseca

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Cecília Maria Fernandes Fonseca

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 e Gestão

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 - João Carlos Pereira Mira Leitão

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 João Carlos Pereira Mira Leitão

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 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 - Pedro Miguel dos Santos Melo Rodrigues

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Pedro Miguel dos Santos Melo 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.):
 Escola Superior de Tecnologia e Gestão

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 - Miguel Pedro Januário Pessanha

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Miguel Pedro Januário Pessanha

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 - Paulo Jorge Lopes Matos

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Paulo Jorge Lopes Matos

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada em A1):
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<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 (%):
44

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - João José Santiago Alves Correia

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 João José Santiago Alves Correia

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 (%):
 14

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular

 

Mapa VIII - José Manuel Martins Valbom

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 José Manuel Martins Valbom

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 (%):
 10,5

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular

 

Mapa VIII - Júlio Manuel Salvador Almeida

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Júlio Manuel Salvador Almeida
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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:
Assistente convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
18,5

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - José João Pires Granado

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 José João Pires Granado

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 (%):
 15,4

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular

 

Mapa VIII - Lurdes Maria Vieira Santos

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Lurdes Maria Vieira 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:
 Professor Adjunto ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
 18,5

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular

 

Mapa VIII - Adelina da Conceição dos Anjos Gregório Pereira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
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Adelina da Conceição dos Anjos Gregório 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>

4.1.1.4. Categoria:
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 - César Carlos Pereira

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

4.1.1.4. Categoria:
 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 - Fernanda da Conceição Nascimento Cortinhas Santos

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Fernanda da Conceição Nascimento Cortinhas 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:
 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 - Ricardo Manuel Dias da Fonseca
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4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ricardo Manuel Dias da Fonseca

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

Mapa VIII - Ana Elisabete Borges dos Santos Barbosa Lopes

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Ana Elisabete Borges dos Santos Barbosa 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 (%):
 40

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular

 

Mapa VIII - Mónica Alexandra Pires Veiga

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Mónica Alexandra Pires Veiga

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 - Pedro Miguel Lopes da Silva

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

Mapa VIII - Manuel Augusto Nunes Vicente Passos Morgado

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Manuel Augusto Nunes Vicente Passos 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:
 Professor Adjunto ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
 47

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular

 

Mapa VIII - Lígia Lopes de Sousa Carreto

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Lígia Lopes de Sousa Carreto

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 (%):
 60

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
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Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Rui Manuel Gonçalves Martins

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Rui Manuel Gonçalves 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 (%):
 30

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular

 

Mapa VIII - Maria Paula Cardinal Cruz Martins das Neves

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Maria Paula Cardinal Cruz Martins das Neves

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 e Gestão

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 João Almeida Nunes

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Maria João Almeida 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:
 Assistente 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

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

Abílio Madeira de Figueiredo Doutor Filosofia (Contemporânea) 100 Ficha submetida
Agostinha Esteves de Melo Corte Mestre Saúde Escolar 100 Ficha submetida
Ana Maria Jorge Doutor Psicossociologia 100 Ficha submetida
António Manuel Almeida Tavares
Sequeira Mestre Sáude 100 Ficha submetida

António Manuel Martins Batista Licenciado Enfermagem de Saúde Mental e
Psiquiatria 100 Ficha submetida

Ermelinda Maria Bernardo Gonçalves
Marques Doutor Ciências da Educação 100 Ficha submetida

Ezequiel Martins Carrondo Doutor Ciências da Educação 100 Ficha submetida

Fernanda Maria Trindade Lopes Doutor Psicologia do desenvolvimento e da
educação 100 Ficha submetida

Francisco António Fragoso Duarte Mestre Toxicodependência e Patologias
Psicossociais 100 Ficha submetida

Isabel Maria Ribeiro Fernandes Doutor Enfermagem 100 Ficha submetida
Júlia Maria Correia Coelho Moura Mestre Ciências de Enfermagem 100 Ficha submetida
Luís António Videira Mestre Ciências do Desporto 100 Ficha submetida
Manuel do Nascimento Silva Paulino Mestre Ciências Sociais e do Comportamento 100 Ficha submetida
Maria Hermínia Nunes Barbosa Mestre Saúde 100 Ficha submetida
Odília Domingues Cavaco Doutor Psicologia 100 Ficha submetida
Paula Cristina do Vale Lopes Pissarra Mestre Saude Escolar 100 Ficha submetida
Paulo Jorge Cruz Tavares Mestre Gestão e Administração 100 Ficha submetida
Cecília Maria Fernandes Fonseca Doutor Matemática Aplicada 100 Ficha submetida
João Carlos Pereira Mira Leitão Doutor Sociologia 100 Ficha submetida
Pedro Miguel dos Santos Melo
Rodrigues Doutor Química 100 Ficha submetida

Miguel Pedro Januário Pessanha Doutor Bioquímica 100 Ficha submetida
Paulo Jorge Lopes Matos Mestre Gestão de Unidades de Saúde 44 Ficha submetida
João José Santiago Alves Correia Licenciado Medicina 14 Ficha submetida
José Manuel Martins Valbom Licenciado Medicina 10.5 Ficha submetida
Júlio Manuel Salvador Almeida Licenciado Enfermagem Médico Cirurgica 18.5 Ficha submetida

José João Pires Granado Mestre Saúde Comunitária e Gestão de Unidades
de Saúde 15.4 Ficha submetida

Lurdes Maria Vieira Santos Licenciado Enfermagem 18.5 Ficha submetida
Adelina da Conceição dos Anjos
Gregório Pereira Mestre SAÚDE INFANTIL E PEDIATRICA 40 Ficha submetida

César Carlos Pereira Mestre Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica 40 Ficha submetida
Fernanda da Conceição Nascimento
Cortinhas Santos Mestre Enfermagem de Saúde Infantil e Pediatria 40 Ficha submetida

Ricardo Manuel Dias da Fonseca Mestre Enfermagem 30 Ficha submetida
Ana Elisabete Borges dos Santos
Barbosa Lopes Mestre Enfermagem de Saúde materna,

obstetrícia e ginecologia 40 Ficha submetida

Mónica Alexandra Pires Veiga Licenciado Enfermagem 30 Ficha submetida
Pedro Miguel Lopes da Silva Licenciado Enfermagem 30 Ficha submetida
Manuel Augusto Nunes Vicente Passos
Morgado Doutor Biomedicina 47 Ficha submetida

Lígia Lopes de Sousa Carreto Mestre Ciências Jurídicas e Empresariais 60 Ficha submetida
Rui Manuel Gonçalves Martins Licenciado Enfermagem 30 Ficha submetida
Maria Paula Cardinal Cruz Martins das
Neves Mestre Estudos Americanos 100 Ficha submetida

Maria João Almeida Nunes Mestre Saúde Ocupacional 100 Ficha submetida
   2807.9  
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<sem resposta>

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: 23 81,91

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): 11.47 40,85

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): 6 21,37

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):

9.88 35,19

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: 23 81,91

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): 4 14,25

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
 A avaliação do desempenho e das competências dos docentes, o cumprimento dos conteúdos previstos, o

 funcionamento, organização e desenvolvimento do trabalho é avaliado no final do semestre através dos
 questionários aplicados pelo GAQ – Gabinete de Avaliação e Qualidade do IPG, onde os estudantes

 estabelecem a sua perceção sobre o desempenho do docente e os mesmos são considerados pela direção de
 curso e têm repercussões na sua avaliação. Deste processo, surgem quando detetados aspetos a melhorar, de
 acordo com o procedimento de garantia de qualidade das unidades curriculares, planos de ação, que

 determinam as causas e estabelecem ações de melhoria a implementar, também as boas práticas são
 registadas e consideradas com referências para aplicação futura. Todos os docentes estão sujeitos ao
 Regulamento de Avaliação de Desempenho do IPG, no qual se avaliam as competências pedagógicas,
 organizacionais e científicas e atividades desenvolvidas, por triénios de avaliação de desempenho ou
 anualmente em função dos contratos. No final de cada ano os docentes elaboram as fichas de produção

 científica que suportam a elaboração do anuário científico o qual é passível de avaliação por parte da UDI. A
 permanente atualização é disponibilizada através do apoio à investigação, inscrição em programas de
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formação ou doutorais, a participação em eventos científicos, nacionais e internacionais, para os quais há
apoio pecuniário assim como dispensa ou redução de serviço docente. A integração dos docentes em Centos
de Investigação permite a sua constante atualização cientifica e integração em projetos com financiamento
interno ou de entidades como a FCT. Há a destacar o funcionamento da Unidade de Investigação do Interior e a
sua articulação com centros de I&D nacionais e internacionais. A mobilidade do corpo docente potenciando
novas experiências, conhecimentos e parcerias de trabalho, constitui uma medida de fomento à qualificação e
valorização dos docentes, com partilha de investigação, experiência de ensino-aprendizagem em Instituições
de Ensino Superior congéneres, que tem sido fomentadas pelo IPG através da UDI e do Gabinete de Mobilidade
e Cooperação.

4.1.4. Assessment of teaching staff performance and measures for its permanent updating
The assessment of teachers’ performance and skills, the fulfillment of the proposed content, its work operation,
organization and development is assessed at the end of the semester through questionnaires by GAQ - Office of
Assessment and Quality of IPG, where students establish their perception about the performance of teachers
and they are considered by the Degree Board and have an impact on their evaluation. From this process, when
aspects to be improved are detected, according to the procedure for quality assurance of degrees, action plans
are made, which determine the causes and establish improvement actions to be implemented, best practices
are also recorded and considered for application with future references. All teachers are subject to the Rules of
IPG Performance Evaluation, where teaching skills, and scientific and organizational activities are evaluated, for
periods of three-year or annually, depending on the contracts. At the end of each year, teachers fill in their
scientific development forms that support the Scientific Yearbook which is subject to assessment by the UDI.
The ongoing update is available through support for research, enrollment in training or doctoral programs,
participation in national and international scientific events, for which there is monetary support as well as a
waiver or reduction of teaching hours. The integration of teachers in research centers allows their constant
scientific update and integration in projects with internal financing or financing from entities as the FCT. The
functioning of the Research Unit of the Interior and its relationship with national and international R & D centers
should be highlighted. The mobility by teachers, leveraging new experiences, knowledge and working
partnerships, is a measure of encouragement to the qualification and appreciation of teachers, sharing
research, teaching and learning experience in similar Higher Education Institutions, which has been promoted
by the IPG through the UDI and the Office of Mobility and Cooperation.

4.1.5. Ligação facultativa para o Regulamento de Avaliação de Desempenho do Pessoal Docente
http://portal.ipg.pt/bbcswebdav/pid-288149-dt-content-rid-

185495_1/courses/TAB_INSTITUTO/Sistema%20de%20Avalia%C3%A7%C3%A3o%20do%20Pessoal%20Docente.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. 
Afetos à lecionação do ciclo de estudos encontram-se 36 funcionários em regime de exclusividade, a saber:

 Direção da ESS (1 técnico superior, e 1 assistente operacional); Apoio à ESS (3 assistentes operacionais) Apoio à Gestão e
Docência (1 assistente técnico),Administração (1 especialista de informática) Gabinete Jurídico (1 técnico superior); GESP
(2 técnicos superiores e 1 assistente técnico); DRH(2 assistentes técnicos); Centro de Informática (2 esp. de informática e
1 técnico de informática); GIComunicação (1 técnico superior, 1 assistente técnico e 2 assistentes operacionais);
GMCooperação (2 técnico superior e 1 assistente técnico); GAQ (1 Professor Adjunto e 1 técnico superior); Serviços Acad.
(1 Diretor intermédio de 1º grau e 2 assistentes técnicos); Tesouraria (1 assistente técnico); Secção de Contabilidade (1
técnico superior e 2 assistentes técnicos); Biblioteca (1 assistente técnico e 1 assistente operacional); GIME (1 técnico
superior e 2 assistentes operacionais).

 

4.2.1. Number and work regime of the non-academic staff allocated to the study programme. 
There are 36 employees on a full time basis in the ESS-IPG:

 On the Management Board of the ESS (1 senior technician, and one operating assistant); in the support for the ESS (3
Operational assistants) and in the support to Management and Teaching of the ESS (1 assistant).

 In the central services: Administration (1 computer specialist) Legal Office (1 senior technician); GESP (2 senior
technicians and one assistant coach); DRHumanos (2 TAs); Computer Centre (2 computer specialists and one computer
technician); GIComunicação (1 senior technician, 1 assistant and 2 operating assistants); GMCooperação (2 senior
technicians and 1 assistant); GAQ (1 Adjunct Professor and one senior technician); Academic Services (1 Director through
1st grade and 2 technical assistants); Treasury (1 assistant); Accounting Section (1 senior technician and two technical
assistants); Library (1 assistant and 1 operating assistant); GIME (1 senior technician and two operating assistants).

 

4.2.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 
A qualificação do pessoal não docente distribui-se pelas seguintes habilitações académicas: Mestrado (2, correspondendo
a 5,6%) Licenciatura (14, correspondendo a 38,9% do total); 12.º ano (12, correspondendo a 33,3% do total); 3.º ciclo (4,
correspondendo a 11,1% do total); 2.º ciclo (2, correspondendo a 5,6% do total); 1.º ciclo (2, correspondendo a 5,6% do
total).

 Pela análise do curriculum do pessoal não docente, pode-se afirmar que possuímos 77,8% de funcionários com
habilitações iguais ou superiores ao 12º ano sendo 44,4% destes detentores de um curso superior. Considerando as
habilitações dos funcionários pode-se a concluir que o pessoal não docente é altamente qualificado.

http://portal.ipg.pt/bbcswebdav/pid-288149-dt-content-rid-185495_1/courses/TAB_INSTITUTO/Sistema%20de%20Avalia%C3%A7%C3%A3o%20do%20Pessoal%20Docente.pdf
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4.2.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme. 
The qualification of non-teaching staff of the IPG/ESS is distributed by the following academic qualifications: Master's
degree (2, corresponding to 5.6%); Undergraduate degree (14, corresponding to 38.9% of total); High school leaving
certificate (12, corresponding to 33.3% of total); 3rd cycle (4, corresponding to 11.1% of the total); 2nd cycle (2,
corresponding to 5.6% of the total); 1st cycle (2, corresponding to 5.6% of the total).

 For the analysis of non-teaching staff curriculum, we can say we have 77.8% of employees with qualifications equal to or
greater than the 12th year being 44.4% of holders of a university degree. Considering the qualifications of employees, we
can conclude that the non-teaching staff is highly qualified.

4.2.3. Procedimentos de avaliação do desempenho do pessoal não docente. 
A avaliação do desempenho do pessoal não docente é desenvolvida em conformidade com o Sistema Integrado de
Avaliação de Desempenho da Administração Pública (SIADAP).

 

4.2.3. Procedures for assessing the non-academic staff performance. 
The performance evaluation of the non-teaching members of the staff is developed according to the

 Integrated System of the Performance Evaluation in Public Administration (SIADAP).
 

4.2.4. Cursos de formação avançada ou contínua para melhorar as qualificações do pessoal não docente. 
Durante o ano de 2015 o pessoal não docente frequentou diversas ações de formação avançada ou contínua, seminários e
workshops desenvolvidos pela instituição ou por entidades externas sobre diversas temáticas, de que são exemplo: Curso
de Inglês e Alemão; Gestão de Equipas, Liderança e Motivação; Sistema de Gestão Documental; WeMake-Controlo
Documental; Utilização e Gestão do Email; Boas práticas de Ergonomia, Segurança e Higiene no Trabalho; O novo Código
de Procedimento Administrativo; Folha de Cálculo (MS Excel); processamento de Texto (MS Word); Prevenção em
primeiros Socorros; Base de Dados (MS Access); Sistema de Gestão Académica; Apresentações (MS Powerpoint); Novo
Acordo Ortográfico, entre outros.

 

4.2.4. Advanced or continuing training courses to improve the qualifications of the non-academic staff. 
Several Higher Technicians have acquired the degree of masters in recent years.

 During 2015 non-teaching staff of the IPG/ESS attended various advanced and continuous training actions, seminars and
workshops developed by the institution or by third parties on various issues, examples of which include: English and
German courses; Team Management, Leadership and Motivation; Document Management System; Documentary WeMake-
Control; Email use and management; Good practice Ergonomics, Safety and Health at Work; The new Administrative
Procedure Code; Spreadsheet (MS Excel); Text processing (MS Word); Prevention First Aid; Database (MS Access);
Academic Management System; Presentations (MS PowerPoint); the New Spelling Agreement, among others.

 

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 %
Masculino / Male 24.9
Feminino / Female 75.1

5.1.1.2. Por Idade

5.1.1.2. Caracterização por idade / Characterisation by age

Idade / Age %
Até 20 anos / Under 20 years 26.1
20-23 anos / 20-23 years 57
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24-27 anos / 24-27 years 11
28 e mais anos / 28 years and more 5.9

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 91
2º ano curricular 91
3º ano curricular 86
4º ano curricular 85
 353

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 70 70 70
N.º candidatos 1.ª opção, 1ª fase / No. 1st option, 1st fase candidates 14 29 20
Nota mínima do último colocado na 1ª fase / Minimum entrance mark of last
accepted candidate in 1st fase 107 118.4 121.8

N.º matriculados 1.ª opção, 1ª fase / No. 1st option, 1st fase enrolments 14 23 13
N.º total matriculados / Total no. enrolled students 344 313 357

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) 

<sem resposta>

5.1.4. Addicional information about the students’ caracterisation (information about the students’ distribution by the branches)
<no answer>

5.2. Ambientes de Ensino/Aprendizagem

5.2.1. Estruturas e medidas de apoio pedagógico e de aconselhamento sobre o percurso académico dos estudantes. 
O apoio aos estudantes é realizado através: do Diretor de Curso e CCP, que serve de interlocutor entre estudantes e
órgãos competentes; dos docentes, que pelas tutorias e horário de atendimento, por e-mail e outras ferramentas
tecnológicas concretizam o ensino à distância e o contacto permanente com os estudantes; da Direção da ESS; do
Provedor do Estudante, que tem por função a defesa e promoção dos direitos e interesses dos estudantes e está-se a
iniciar o apoio do GESP, relativamente ao percurso académico e integração à vida profissional. Também a realização de
seminários/palestras sobre diferentes temáticas desenvolvidas na ESS, quer por iniciativa dos orgãos quer por iniciativa
dos docentes, como seja a apresentação de oportunidades de mobilidade, ofertas de emprego e participação em eventos
de terceiras entidades, auxiliam o estudante no seu percurso. Os cursos de Línguas estrangeiras, demonstrações práticas
e visitas de estudo, são outras evidências desse apoio.

5.2.1. Structures and measures of pedagogic support and counseling on the students' academic path. 
Student support is done through: the degree coordinator who is a link between the students and school boards; through
the professors who have a permanent or e-learning contact with the students through their presential and tutorial
schedule, email or other technological tools; and ESS Board; the student Ombudsman who defends and promotes student
rights and interests; it is to start the support of the GESP in respect of the academic path and integration into working life.
Students are also offered seminars/conferences about different themes developed by the ESS/IPG different offices or
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professors such as presentation of mobility opportunities, job offers and participation in events of other entities.
Languages courses, practical experiences and study visits are also important for the student academic path.

5.2.2. Medidas para promover a integração dos estudantes na comunidade académica. 
Na ESS realiza-se anualmente a receção aos novos alunos e potencia-se o conhecimento da Instituição, envolvendo os
docentes nas atividades programadas. As reuniões de Direção de Curso com estudantes e docentes, conjuntas e
parcelares, o horário de atendimento a alunos e tutorias permitem identificar problemas, medidas corretivas e ações de
melhoria a serem adotadas. No IPG: os SAS promovem o apoio aos estudantes através da prestação de serviços e
atribuição de bolsas de estudo, cantinas e bares, alojamento, atividades culturais/desportivas; gabinete médico com apoio
de clinica geral e de psicologia clínica; os GIC e GMC promovem e estimulam a participação de estudantes no apoio a
outros (política PAL Friend); a plataforma disponibiliza planos de estudos, conteúdos programáticos e informação de
actividades não letivas. As iniciativas da AEESSG, AAG, da AEPALOPG, do Núcleo de Curso de Enfermagem e das Tunas
permitem integrar os estudantes na comunidade académica e na sociedade da Guarda.

5.2.2. Measures to promote the students’ integration into the academic community. 
ESS annually promotes the Integration Week of the new students and it aims to involve the whole academic
community in the scheduled activities.The degree board meetings with students and professors, together or
individually, also allows to identify problems and possible corrective and improvement measures to be
developed. In IPG there are: the SAS which promotes the student support so that their academic successful
conditions can be improved through some services and student grants, food, canteen and bars, housing and
cultural and sports activities; the psychological and medical support; in a psychological office, the GIC and GMC which
promotes and stimulates the student support to others e.g.school visits and PAL Friend policy. At the same time the
AEESSG, AAG, AEPALOPG, the head of the degree students and Tunas allow the student integration in the academic
community and in Guarda society.

5.2.3. Estruturas e medidas de aconselhamento sobre as possibilidades de financiamento e emprego. 
A estrutura do plano de estudos permite aos estudantes desde o inicio do curso perceber e contatar com as diferentes
áreas de intervenção profissional, a UC de introdução à vida profissional promove o contato com as associações
profissionais que existem a nível nacional e internacional. O GESP efetua pesquisas sobre ofertas de emprego, colóquios,
seminários, workshops, ações de formação e outros eventos, que divulga junto da comunidade académica (portal GESP,
via email e/ou através de placares, cartazes e desdobráveis ou redes sociais). O GESP procura ainda desenvolver laços
duradouros com empresas e outras instituições, através da concessão de estágios, ofertas de emprego ou divulgação de
programas e medidas de inserção dos diplomados na vida ativa. Também a Direção da ESS tem organizado seminários
sobre o perfil profissional e com empresas de recrutamento. A UDI divulga junto de professores e alunos programas de
financiamento para investigação e criação de empresas.

5.2.3. Structures and measures for providing advice on financing and employment possibilities. 
The curriculum structure allows students from the beginning of the course to realize and contact with the different areas of
professional intervention , the UC introduction to professional life promotes the contact with the professional associations
that exist at national and international level. The GESP (Office of Internships and Career) performs research on job
vacancies, training programs, seminars, workshops, training initiatives and other events promoting them within the
academic community (GESP portal, via email and / or through posters, leaflets or social networks). The GESP aims to
develop lasting links with companies and other institutions, by finding internships, job offers or promotion of programs
and graduates insertion measures into active working life. Also ESS proposed training initiatives, inviting recruitment
componies, Also UDI, provides information to teachers and students about funding programs for research projects and
creating companies.

5.2.4. Utilização dos resultados de inquéritos de satisfação dos estudantes na melhoria do processo ensino/aprendizagem. 
Durante o percurso de formação dos alunos são realizados inquéritos de satisfação, sendo os resultados alvo
de análise cuidadosa, uma vez que se consideram críticos para a melhoria do processo de ensino/aprendizagem. A análise
dos resultados e eventuais medidas corretivas e preventivas ocorre para além dos Órgãos Estatutários, através do
Gabinete de Avaliação e Qualidade e do Conselho de Avaliação e Qualidade. Com base nos dados recolhidos são
desenvolvidos planos de ação por UC definindo-se intervenções e estratégias de melhoria a implementar num prazo
identificado. A recolha de dados pelo GESP sobre a empregabilidade dos diplomados, permite avaliar a capacidade de
inserção na vida ativa, acompanhar os seus percursos, indagar sobre as competências demonstradas e adequação ao
mercado de trabalho. Também os diplomados são inquiridos, relativamente à adequação do curso às exigências do
mercado de trabalho, bem como sobre melhorias que permitam qualificar as suas competências.

5.2.4. Use of the students’ satisfaction inquiries on the improvement of the teaching/learning process. 
During the students’ educational path satisfaction surveys are conducted and the results are subject to careful analysis,
since they are considered critical to improving the teaching / learning process. The results analysis and possible
corrective and preventive measures are made, not only by the statutory boards, but through the GAQ - Office of
Assessment and Quality of IPG and the Board of Assessment and Quality. Based on the data collected, action plans are
developed by UC, defining interventions and improvement strategies to be implemented within an identified deadline. Data
collection by GESP on the employability of graduates, allows the evaluation of the integration capacity in active life, to
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follow their paths, ask about the demonstrated skills and suitability for the job market. Also graduates are surveyed
regarding the suitability of the degree to the requirements of the labor market, as well as improvements that allow
qualifying their skills.

5.2.5. Estruturas e medidas para promover a mobilidade, incluindo o reconhecimento mútuo de créditos. 
O Gabinete de Mobilidade e Cooperação do IPG, estabelece e fomenta laços de cooperação académica, científica e cultural
com instituições congéneres estrangeiras. Neste sentido, tem havido uma preocupação crescente, não só na participação
em vários programas comunitários de apoio ao ensino superior, nomeadamente os Programas ERASMUS +, como também
em acordos de cooperação académica, científica e cultural com outros países, nomeadamente com o Brasil, e na
coordenação da execução do programa de mobilidade interna entre institutos politécnicos VASCO da GAMA.
A nível de Erasmus + tem sido promovida a mobilidade de alunos e de docentes e a participação em Erasmus Intensive
Programme com diversas instituições europeias. Esta participação permite a curto prazo maior mobilidade, assim como a
participação num CDP - Curriculum Developing Programme.

5.2.5. Structures and measures for promoting mobility, including the mutual recognition of credits. 
The Office for Mobility and Cooperation of the IPG establishes and fosters academic, scientific and cultural cooperative
ties with foreign counterparts institutions. This way, there has been a growing concern, not only in the participation in
various community programs to support higher education, including Erasmus +, but also agreements on academic,
scientific and cultural cooperation with other countries, namely Brazil, and in coordinating the implementation of the
internal mobility between polytechnics Vasco da Gama. In terms of Erasmus+ the mobility of students and professors has
been promoted and also the participation in Erasmus Intensive Programme with several European institutions. This
participation allows greater mobility in the short term, as well as participation in a CDP - Curriculum Developing
Programme.

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. 

O ciclo de estudos pretende formar profissionais na área de enfermagem dotando-os com conhecimentos e competências
nos principais aspetos relativos à teoria e prática que permitam um futuro desempenho profissional na prestação de
cuidados de enfermagem. Pretende, também, desenvolver profissionais com motivação para a investigação e
empreendedorismo. O curso de enfermagem desenvolve e constrói, com e nos estudantes, conhecimentos específicos
que permitem a prestação de cuidados de enfermagem de qualidade e excelência aos três níveis de prevenção, ao longo
do ciclo vital ao individuo, família e comunidade. As competências desenvolvidas permitem que os estudantes no final do
curso consigam prestar cuidados de enfermagem autónomos e interdependentes e apresentem um perfil de competências
similar ao Perfil de competências definido pela Ordem dos Enfermeiros para os Enfermeiros de Cuidados Gerais. O
curso,em termos de conteúdos, objectivos e competências a desenvolver está estruturado, em diferentes áreas, de uma
forma progressiva tanto em termos de complexidade - do mais simples para o mais complexo, como em termos de
especificidade do mais geral para o mais especifico. O plano de estudos inclui formação teórica, teórico-prática, prática
laboratorial, práticas simuladas, orientação tutorial e ensinos clínicos em locais de prestação de cuidados de enfermagem
permitindo a aquisição de conhecimentos teóricos bem como a sua integração, em equipas multidisciplinares, na prática
profissional, com responsabilidade, autonomia e ética. Nas diferentes UC é estimulado o espírito crítico e o
desenvolvimento de actividades científica. Contribuem, ainda, para o desenvolvimento de aptidões e para a consolidação
do perfil a participação e realização de conferências, seminários, jornadas e workshops na ESS e no IPG. A medição do
cumprimento dos objectivos e da aquisição das competências pelos estudantes efetua-se através dos GFUC cumpridos,
da avaliação dos trabalhos nas UC e dos questionários aos docentes e aos alunos sobre o funcionamento da UC, do
desempenho nos locais de estágio, dos Relatórios de EC defendidos perante um júri. Também a participação frequente
dos estudantes em eventos científicos nacionais e internacionais, assim como as diversas actividades desenvolvidas na
comunidade e a participação no concurso poliempreende, demonstram o cumprimento da aquisição de competências
técnicas, científicas, organizacionais, transversais e empreendedoras. O feedback dos diplomados e dos futuros
empregadores que acolhem os nossos alunos, permitem avaliar o cumprimento dos objetivos e as competências
desenvolvidas.

6.1.1. Learning outcomes to be developed by the students, their translation into the study programme, and measurement of its
degree of fulfillment. 

The course of study aims to train professionals in the nursing field by providing them with knowledge and skills in key
aspects relating to the theory and practice, to allow for future professional performance in providing nursing care. Also
aims to develop professionals with motivation for research and entrepreneurship. The nursing program develops and
builds, among students, expertise that enable the provision of quality nursing care and excellence to the three levels of
prevention throughout the life cycle to the individual, family and community. Developed skills allow students at the end of
the course are able to provide independent nursing care and interdependent and presenting skills profile similar to the
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skills profile defined by the Order of Nurses for Nurses General Care. The course, in terms of content, objectives and skills
to be developed is structured in different areas, in a progressive manner both in terms of complexity - from the simplest to
the most complex, and in terms of specificity of the more general to the more specific . The syllabus includes theoretical
training, theoretical and practical, laboratory practice, simulated practices, tutorials and clinical placements in places
providing nursing care allowing the acquisition of theoretical knowledge as well as their integration in multidisciplinary
teams in professional practice with responsibility, autonomy and ethics. The different UC is encouraged critical thinking
and the development of scientific activities. Contribute also to the development of skills and the profile of consolidation
participation and conferences, seminars, conferences and workshops on the ESS and the IPG.
The measurement of the objectives and the acquisition of skills by students is effected through GFUC met, the evaluation
of the work on UC and questionnaires to teachers and students on the operation of UC, the performance on stage venues,
the EC defended Reports before a jury. Also frequent student participation in national and international scientific events,
as well as the various activities in the community and participation in the contest Poliempreende demonstrate compliance
with the acquisition of technical, scientific, organizational, and cross entrepreneurs. Feedback from graduates and future
employers that welcome our students, evaluating the fulfillment of the objectives and the skills developed.

6.1.2. Periodicidade da revisão curricular e forma de assegurar a atualização científica e de métodos de trabalho. 
No final de cada semestre, através do RFUC preenchidos pelo professores e dos questionários sobre o funcionamento da
UC pelos estudantes, assim como através das reuniões entre a direcção de curso e os alunos e das reuniões entre a
direcção de curso e os professores, são identificadas necessidades de melhoria em relação ao programa e funcionamento
de algumas UC, que são analisados pela CCP do curso e explanados no RDC. Desta análise e com o objectivo de adequar
o perfil do estudante aos novos desafios profissionais e à evolução que a enfermagem teve tanto ao nível nacional como
internacional, resultou a necessidade de reformulação do plano de estudos em 2013 e a publicação do plano que agora
está em vigor - Despacho nº 10076/2014,DR nº 149, 2º série, de 5 de agosto de 2014.

6.1.2. Frequency of curricular review and measures to ensure both scientific and work methodologies updating. 
At the end of each semester, through the RFUC filled in by professors and through the questionnaires about how the unit
curricular works in practice filled in by the students, as well as through the meetings between the coordinator of the study
cycle and students and, meetings between the coordinator of the study cycle and professors, needs for are improvement
are identified for the programme and its operation for the UC, which are analyzed by the CCP of the course and explained
in the DRC. In this analysis and in order to suit the student's profile to new professional challenges and to be aware of the
changes that the area of nursing had both national and international levels, resulting in the need for a revision of the
curriculum in 2013 and the publication of the plan that is now in force - Despacho nº 10076/2014, DR nº 149, 2ª series, 5
agosto 2014.

6.2. Organização das Unidades Curriculares

6.2.1. Ficha das unidades curriculares

Mapa X - Anatomofisiologia / Anatomophysiology

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Anatomofisiologia / Anatomophysiology

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
 Manuel do Nascimento Silva Paulino T:16 TP:20 OT:6

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
 Francisco António Fragoso Duarte T:26 TP:7 OT:3

 João José Santiago Correia T: 16
 José Manuel Martins Valbom T: 14

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Esta unidade curricular tem por objetivo proporcionar ao aluno uma preparação anatómica macroscópica funcional do

corpo humano. Pretende-se que as competências adquiridas contribuam para o desenvolvimento gradativo do perfil de
competências do enfermeiro de cuidados gerais definido pela Ordem dos Enfermeiros. 
No final desta unidade curricular o aluno deverá ser capaz de:

 • Descrever as estruturas celulares básicas e a histologia dos principais tecidos do corpo humano.
 • Conhecer as principais características estruturais e funcionais dos órgãos que constituem os Sistemas de Integração e

Controlo, Sistemas de Regulação e de Manutenção e os Sistemas de Reprodução e Desenvolvimento do corpo humano.
 • Compreender a inter-relação entre os diferentes órgãos.

 • Desenvolver hábitos de pesquisa em livros técnicos e da especialidade e nas bases de dados internacionais de medicina
baseada na evidência.
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6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This curricular unit aims to provide students with a functional macroscopic anatomical preparation of the human body. It is
intended that the skills acquired will contribute to the gradual development of the skills profile of the general nurse defined
by Order of Nurses.
At the end of this unit the student should be able to:
• Describe the basic cellular structures and histology of major tissues of the human body;
• Understand key structural and functional characteristics of the organs that constitute the following systems: Integration
and Control, Regulation and Maintenance and Reproduction and Development of the human body;
• Understand the interrelationship between the different organs.
• Acquire basic knowledge of anatomy and physiology to understand the changes that occur in with various diseases;
• Develop habits of research using technical books and the international databases for evidence-based medicine.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução ao estudo da Anatomia
2. Caraterização dos tecidos básicos
3. Sistema Tegumentar
4. Osteologia
5. Artrologia
6. Miologia
7. Sangue
8. Sistemas de Integração e Controlo
8.1 Sistema Nervoso
8.2 Os Sentidos
8.3 Sistema Endócrino
9. Sistemas de Regulação e Manutenção
9.1 Aparelho Circulatório
9.2 Sistema Linfático e Imunidade
9.3 Aparelho Respiratório
9.4 Aparelho Digestivo
9.5 Aparelho Urinário
10. Sistemas de Reprodução e Desenvolvimento
10.1 Aparelho Sexual e Reprodutor Masculino
10.2 Aparelho Sexual e Reprodutor Feminino

6.2.1.5. Syllabus:
1. Introduction to the study of anatomy
2. Characterization of basic tissues
3. Integumentary System
4. Osteology
5. Arthrology
6. Myology
7. Blood
8. Systems Integration and Control
8.1 Nervous System
8.2 The Senses
8.3 Endocrine System
9. Regulatory Systems and Maintenance
9.1 Apparatus Circulatory
9.2 Lymphatic System and Immunity
9.3 Apparatus Respiratory
9.4 Digestive System
9.5 Apparatus Urinary
10. Reproduction systems and Development
10.1 Apparatus Male Reproductive and Sexual
10.2 Apparatus Female Reproductive and Sexual

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos estão em coerência com os objetivos da unidade curricular:
• Aquisição de conhecimentos: conhecer os diversos tecidos, órgãos e sistemas anatomofisiológicos do corpo humano.
Relações entre os órgãos, os sistemas, a morfologia, a topografia, a fisiologia. 
• Aquisição de aptidões: descrever ordenadamente os órgãos e sistemas do corpo humano; aplicar os conhecimentos da
anatomia e fisiologia humana para compreender e fundamentar os cuidados de enfermagem e resolver problemas da
prática clínica.
• Demonstração de atitudes e qualidades pessoais: respeito pelos docentes e colegas; bom relacionamento interpessoal;
comunicação e partilha de informações; cuidados na manipulação dos modelos anatómicos; comportamento em sala de
aula. 
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• Responsabilidade e interesse pela aprendizagem autónoma: mostra interesse na pesquisa contínua em livros técnicos e
da especialidade e nas bases de dados internacionais de medicina baseada na evidência.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The course contents are consistent with its objectives: 
• Acquisition of knowledge: knowledge of the various tissues, organs and anatomical and physiological systems of the
human body. Relationship between the organs, systems, morphology, topography, physiology. 
• Acquisition of aptitudes: neatly describe organs and systems of the human body, apply the knowledge of the human
anatomy and physiology to understand and substantiate the nursing care and solve problems in clinical practice.
• Demonstration of attitudes and personal qualities: respect for teachers and colleagues, good interpersonal relationship,
communication and information sharing; care in the manipulation of anatomical models; behavior in the classroom.
• Responsibility and interest in autonomous learning: shows interest in continuing research using technical books and in
the evidence-based medicine international databases

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas teóricas são baseadas na exposição da matéria com o auxílio a apresentações em PowerPoint, tendo por
finalidade a abordagem dos conceitos básicos de anatomia e fisiologia. 
Nas aulas teórico-práticas o docente estimulará o aluno a observar, identificar e descrever as diversas estruturas dos
diferentes sistemas do corpo humano, através da utilização de modelos anatómicos, manequins, visualização de filmes e
imagens.
As aulas de orientação tutorial destinam-se ao acompanhamento e orientação do estudo individual e dos trabalhos de
grupo.
A avaliação consiste na realização de provas escritas e de um trabalho de grupo a apresentar em sala de aula. A
aprovação está condicionada à obtenção de uma nota mínima de 9,0 valores na média das provas escritas. A classificação
final será obtida pelo somatório da avaliação das provas escritas (70%) e dos trabalhos de grupo (30%). O trabalho escrito
é válido por um período de 2 anos letivos.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The lectures are based on the exposure of the material with the help PowerPoint presentations, aiming at covering the
basics of anatomy and physiology. In the theoretical and practical lessons the teacher will stimulate the student to
observe, identify and describe the various structures of the human body various systems through the use of anatomical
models, mannequins, images andn movies.
The lessons tutorials are intended to accompaniment and orientation of the individual study and group work.
The assessment consists of written tests and group work to be presented in class. The approval is conditional upon
obtaining a minimum score of 9.0 in the average of the written test. The final classification will be obtained by summation
of the evaluation of the written tests (70%) and group work (30%). The written work is valid for a period of 2 academic
years.

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. A metodologia expositiva
associada aos exercícios de aprendizagem da Anatomofisiologia, baseada na observação e manipulação de modelos
anatómicos e/ou imagem em suporte digital, a realização de trabalhos escritos e de apresentações orais, permitirá ao
aluno:
• Descrever as estruturas celulares básicas e a histologia dos principais tecidos do corpo humano;
• Descrever ordenadamente os órgãos e sistemas do corpo humano;
• Compreender a inter-relação entre os diferentes órgãos.
• Demonstrar respeito pelos docentes e colegas; 
• Desenvolver a capacidade de comunicação, espirito crítico e de aprendizagem autónoma;
• Desenvolver a capacidade de trabalhar colaborativo. 
• Desenvolver hábitos de pesquisa em livros técnicos e da especialidade e nas bases de dados internacionais de medicina
baseada na evidência.

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 methodology used in this course
comprises: the exhibition associated with learning exercises of Anatomophysiology, (based on the observation and
manipulation of anatomical models and / or image in digital form), the realization of written work and oral presentations.
The course contents will allow the student to:
• Describe the basic cellular structures and histology of major tissues of the human body;
• Neatly describe the organs and systems of the human body;
• Understand the interrelationship between the different organs;
• Demonstrate respect for teachers and colleagues;
• Develop the communication capacity, critical spirit and autonomous learning;
• Develop the ability to work collaborative;
• Develop habits of research in technical books and specialty and in the international databases for evidence-based
medicine.
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6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Drake, R. L., Vogl, W., Mitchell, A. W. (2005). Gray`s anatomia para estudantes. (2.ª Ed.). Rio de Janeiro: Elsevier.
Gardner; G., O'Rahilly (1988). Anatomia: estudo regional do corpo humano. (4.ª Ed.). Rio de Janeiro: Guanabara Koogan.
Disponível online em http:// www.bartleby.com
Guyton, A., Hall, J. (2006). Tratado de Fisiologia Médica. (11.ª Ed.). Rio de Janeiro: Editora Elsevier.
Netter, F. (2008). Atlas de Anatomia Humana. Rio de Janeiro: Elsevier.
Perlemuter, L. G. et al. (2001). Anatomia e Fisiologia para os cuidados de enfermagem. 2ª Edição, Loures: Lusociência.
Seeley; Stephens; Tate (2011). Anatomia & Fisiologia. 8ª Ed. Lisboa: Lusodidacta.

Mapa X - Bioquímica/Biofísica / Biochemistry / Biophysics

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Bioquímica/Biofísica / Biochemistry / Biophysics

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
 Pedro Miguel dos Santos Melo Rodrigues T: 27 TP:10 PL:4,5

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

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Reconhecer as bases físicas do movimento e do equilíbrio do corpo humano. Identificar a aplicação da dinâmica de fluidos

e fenómenos osmóticos na circulação sanguínea e enquadrar a função respiratória numa perspetiva física. Aplicar noções
de Ondas, Eletricidade e Radiobiologia nos sistemas biológicos. Reconhecer as biomoléculas, as suas principais
propriedades e funções, para a compreensão da química da vida. Aplicar conhecimentos inerentes ao metabolismo celular
na compreensão do funcionamento dos tecidos, órgãos, e sistemas. No decurso desta unidade curricular são utilizados
exercícios teórico-práticos e de laboratório, de forma a integrar e relacionar os conhecimentos da bioquímica e da
biofísica com a fisiologia e anatomia humana. Em todas as etapas, pretende-se que o aluno desenvolva a capacidade de
aprendizagem autónoma, capacidade de comunicação e sentido crítico, capacidade de observação e adquira hábitos de
valorização do trabalho colaborativo.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 Recognize the physical basis of the balance and human body movement. Identifying the application of the fluid dynamics

and the osmotic phenomena in the blood circulation, and the respiratory function, in a physics perspective. Apply
concepts of waves, electricity and radiobiology in biological systems. Develop concepts of nerve conduction and
information processing. Apply knowledge about the cellular metabolism in understanding the functioning of tissues,
organs and systems. During the course are used theoretical, practical, and laboratorial classes, in order to integrate and
correlate knowledge of biochemistry and biophysics to the physiology and human anatomy. At all stages, it is intended
that the student develops the capacity for independent learning, communication skills and critical sense, observation skills
and habits of collaborative work

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
 Parte I - Bioquímica

 1. Metabolismo e produção de energia.
 2. Fundamentos químicos e biológicos da bioquímica.

 3. Expressão genética e síntese de proteínas.
 4. Oxidação do combustível e geração de ATP.
 5. Metabolismo de hidratos de carbono.

 6. Metabolismo dos lípidos.
 Parte II – Biofísica

 1. Fisiologia do movimento.
 2. Biofísica da circulação e mecânica de fluidos.

 3. Eletricidade dos sistemas biológicos.
 4. Radiações ionizantes e efeitos biológicos.

 

6.2.1.5. Syllabus:
 Part I - Biochemistry

 1. Metabolism and energy production.
 2. Chemical and biological fundamentals of biochemistry.

 3. Gene expression and protein synthesis.
 4. Oxidation of fuel and generation of ATP.
 5. Carbohydrate metabolism.
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6. Lipid metabolism.
Part II - Biophysics
1. Physiology of the movement.
2. Biophysics of the blood circulation.
3. Electricity in the biological systems.
4. Ionizing radiation and biological effects.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos estão em coerência com os objetivos da unidade curricular:
1. Aquisição de conhecimentos: Conhecer e relacionar a interface da Física e da Química com a Biologia e a Medicina.
2. Aquisição de aptidões: relacionar e integrar os conhecimentos da biofísica e da bioquímica no estudo do corpo
humano; aplicar os conhecimentos da biofísica e da bioquímica para compreender e fundamentar os cuidados de
enfermagem e resolver problemas da prática clínica.
3. Demonstração de atitudes e qualidades pessoais: respeito pelos docentes e colegas; bom relacionamento interpessoal;
comunicação e partilha de informações; cuidados na manipulação dos materiais de laboratório; comportamento em sala
de aula e respeito pelos materiais de laboratório; 
4. Responsabilidade e interesse pela aprendizagem autónoma: mostra interesse na pesquisa contínua em livros técnicos e
da especialidade e nas bases de dados internacionais de medicina baseada na evidência.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The syllabus is consistent with the objectives of the course:
1. Acquisition of knowledge: Knowing and relate the interface of physics and chemistry to biology and medicine.
2. Acquisition of skills: relate and integrate the knowledge of biophysics and biochemistry in the study of the human body;
apply knowledge of biophysics and biochemistry to understand and support the nursing care and solve problems in
clinical practice.
3. Demonstration of attitudes and personal qualities: respect for teachers and peers; good interpersonal communication
and information sharing; care in handling laboratory materials; behavior in the classroom and respect for lab materials;
4. Responsibility and interest in autonomous learning: show interest in research through technical books, scientific
reviews and international databases

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas teóricas consistem na exposição dos conteúdos programáticos em PowerPoint, vídeo e outros suportes
informáticos. Nas aulas teórico-práticas serão realizados exercícios práticos de aplicação dos temas presentes no
programa. Nas aulas laboratoriais, a turma será dividida em grupos e serão realizados ensaios analíticos de acordo com a
os objetivos da unidade curricular. A avaliação neste módulo consistirá na realização de mini-testes ao longo do semestre,
uma prova escrita de biofísica e outra de bioquímica, e dos relatórios dos trabalhos laboratoriais. A nota final é obtida da
seguinte forma: [(Mini-testesx0,2 + T. bioq.x0,4 + Lab.x0,4)x0,6 + T. biof.x0,4]. A aprovação no módulo obtém-se com a nota
final de 10 valores na escala de 0 a 20.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The lectures consist of syllabus exposure in PowerPoint, and in theoretical and practical exercises about the biophysics
and biochemistry matters. In laboratory classes, the class will be divided in groups. Evaluation in this course will consist
of online tests, biochemistry and biophysics written exams, and laboratory reports. The final grade is calculated as
follows:
(Mini-testsx0.4 + Biochem.Test x 0.2 + Lab.report x 0.4) x 0.6 + Biophy. Test x 0.4

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. A metodologia expositiva
associada aos exercícios de aprendizagem da biofísica e da bioquímica, baseada no estudo em livros de referência,
artigos científicos, e de prática teórico-práticas e laboratoriais, a realização de trabalhos escritos, permitirá ao aluno:
1. Conhecer e relacionar a interface da física e da química com a biologia e a medicina; 
2. Demonstrar respeito pelos docentes e colegas; 
3. Desenvolver a capacidade de comunicação, espírito crítico e de aprendizagem autónoma;
4. Desenvolver a capacidade de trabalhar colaborativo. 

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 methodology associated with expository
learning, based on the study at reference books and scientific articles, the realization of exercises at theoretical-practical
classes, and the execution of experiments at laboratory classes, allows the student to:
1. Know and relate the interface of physics and chemistry with the biology and the medicine;
2. Demonstrate respect for teachers and peers;
3. Develop communication skills, critical thinking and independent learning;
4. Develop the ability to work collaboratively.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
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Lieberman, M., Marks, A. (2012) Basic Medical Biochemistry: A clinical approach 4th edition, Lippincott Williams & Wilkins,
Baltimore (USA). ISBN 978-1-60831-572-7
Nelson, D.L., Cox, M.M. (2008) Lehninger - Principles of Biochemistry. 4th edition. W.H. Freeman, New York (USA). ISBN
978-0716771081
Halpern, M.J. (1997) Bioquímica. Edição revista, Lidel. ISBN 9789727570423
Stryer, L. (2006) Biochemistry, 6th edition, W.H. Freeman. ISBN 978-0716767664 
Gomes, L. R. (2012) Biofísica para Ciências da Saúde. Edições UFP. ISBN 978-989-643-096-2
Davidovits, P. (2001) Physics in Biology and Medicine. 2ª ed., Harcourt Academic Press. ISBN 978-0123694119

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):
 Manuel Augusto Nunes Vicente Passos Morgado T:18 TP:18

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

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 O1. Integrar o medicamento numa perspectiva global desde a sua investigação, desenvolvimento galénico e produção

industrial até à sua administração ao doente;
 O2. Adquirir as bases científicas subjacentes ao ciclo geral dos fármacos no organismo e aos seus mecanismos de acção;

 O3. Identificar os grupos farmacoterapêuticos e os principais fármacos de cada grupo;
 O4. Compreender a importância do uso racional de medicamentos.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 O1. Integrate knowledge of drug in a global perspective, since drug design, drug development, industrial scale production,

administration to patients and drug vigilance. 
O2. Acquire the scientific basis to understand the general cycle of drugs in the body and its mechanisms of action;

 O3. Identify pharmacotherapeutic groups and representative drugs of each group.
 O4. Interpret medical prescription and understand the importance of the rational use of drugs.

 

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
 I. Farmacologia Geral

 Conceitos gerais em farmacologia
 Desenvolvimento de novos fármacos

 Medicamentos genéricos: ensaios de biodisponibilidade/bioequivalência
 Farmacodinamia

 Farmacocinética
 Formas farmacêuticas e vias de administração

 Reações adversas a medicamentos
 Mecanismos de interações medicamentosas

 Farmacovigilância e o papel do enfermeiro no Sistema Nacional de Farmacovigilância
 Classificação farmacoterapêutica.

 Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos e Prontuário Terapêutico
 II. Farmacologia específica

 Abordagem aos principais mecanismos e fármacos que atuam nos diferentes sistemas:
 Mediadores do Sistema Nervoso Autónomo

 Fármacos do Sistema Nervoso Central
 Fármacos do Sistema Cardiovascular

 Modificadores da hemóstase. Fármacos usados nas anemias.
 Fármacos do Sistema Respiratório

 Fármacos do Sistema Digestivo
 Quimioterapia anti-infecciosa

 Quimioterapia antitumoral e imunofarmacologia
 Fármacos do Sistema Hormonal

 Corretivos da volémia e das alterações electrolíticas
 

6.2.1.5. Syllabus:
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General pharmacology
General Concepts
Development of new drugs. Toxicological studies, clinical trials, application for marketing authorization.
Generic drugs: bioavailability/bioequivalence studies
Pharmacodynamics
Pharmacokinetics 
Dosage forms and routes of administration.
Adverse Drug Reactions 
Mechanism of Drug Interactions
Pharmacovigilance and the role of Nurses on National health System
Pharmacotherapeutic Classification of drugs
Specific Pharmacology
Brief approach to the main mechanisms of action of the main drugs that act on different systems
Autonomic and Somatic Motor Nervous System Modifiers
Drugs of Central Nervous System
Drugs of Cardiovascular System
Hemostasis Modifiers. Drugs used in anemia.
Drugs of Respiratory System
Digestive Function Modifiers
Chemotherapy of neoplastic diseases and immunomodulators
Hormonal therapy
Corrective agents of blood volume and electrolyte changes

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Os conteúdos incluídos no âmbito da farmacologia geral permitem aos estudantes atingir os objetivos O1, O2 e O4, uma
vez que são abordados os estudos farmacológicos, toxicológicos e clínicos que levam ao desenvolvimento de novos
fármacos e são estudados os mecanismos gerais de ação comuns a todos os fármacos, assim como a farmacocinética e a
sua influência na resposta aos fármacos. 
O estudo da farmacologia específica permite atingir os objetivos O3 e O4, uma vez que são abordados os mecanismos de
ação por grupo farmacoterapêutico, principais reações adversas e discutido o benefício/risco associado ao uso dos
diferentes medicamentos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The contents of General Pharmacology, will contribute to reach the objectives O1, O2 and O4.
The study of specific pharmacology of each biological system and drugs used allowed students to reach objectives O3 and
O4.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas teóricas decorrem com exposição magistral dos conteúdos programáticos, procedendo-se à sistematização dos
aspetos mais pertinentes e atuais, estimulando os estudantes para a interação e discussão dos temas abordados. Nas
aulas teórico-práticas serão avaliados documentos com informação sobre medicamentos, realização de exercícios
práticos e consulta de páginas web de agências de medicamentos e outras organizações de saúde. A avaliação final da UC
resultará da avaliação contínua, que incluirá a participação nas aulas e realização de trabalhos propostos nas aulas e na
realização de duas provas escritas. A ponderação será de 15% para a avaliação contínua e de 85% para as provas escritas.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
In The lectures, main methodology has been syllabus exposition with systematization of the aspects most current and
relevant, encouraging students to interact and discuss. In practical classes, it will be resolved practical exercises and
students analyses documents and consulted National Formulary of Medicines, Medicine Regulatory Agencies webpages
and other health webpages and. 
The final classification resulted from continuous assessment and written evaluation (a total of two written tests). The
weights in the final classification was respectively 15% and 85%.

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. As aulas teóricas com uma
metodologia expositiva, e que se pretendem sempre participativas, são a primeira abordagem dos conteúdos em que os
alunos são estimulados a colocar questões e a fazer raciocínios baseados nos conhecimentos prévios que têm e vão
adquirindo ao longo do semestre, são fundamentais para atingir os objetivos relacionados com o conhecimento e a
memorização de conceitos. Por outro lado as aulas teórico-práticas em que é desenvolvido trabalho contínuo em sala de
aula, relacionado com os conhecimentos memorizados nas aulas teóricas, permitem a consulta de informação e uma
constante análise crítica por parte do estudante na resolução de problemas, sendo muito importantes para atingir os
objetivos relacionados com a prestação de cuidados.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
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The teaching methodologies are consistent with the objectives of the UC and the course. The lectures with exposition
methodology encouraging students to ask questions and make arguments based on the previous knowledge are
fundamental to achieve the objectives related to knowledge and memorization of concepts. On the other hand, the practical
classes, in which students developed continuous work in the classroom, related to knowledge acquired in lectures allowed
development of critical analysis and solving problems, being very important to achieve objectives related to attitudes and
behaviors, important to nursing care. 

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Bibliografia obrigatória:
Osswald W., Guimarães, S. – Terapêutica Medicamentosa e suas Bases Farmacológicas, 5ª ed, Porto Editora, 2006.
Deglin JH, Vallerand AH. – Guia farmacológico para enfermeiros, 10ª ed., Lusociência 2009.
Prontuário Terapêutico 11, Infarmed, 2013.
Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos, 9ª Edição, Infarmed – Imprensa Nacional Casa da Moeda, 2006.
Fátima Roque (2014) – Farmacologia Geral, Textos completos.
Bibliografia recomendada:
Laurence B, Goodman and Gilman´s - The Pharmaceutical Basis of Therapeutics, 12ª Ed, McGraw-Hill Companies INTL
Division, 2011. 
Rang, H.P. Dale, M.M., Ritter J.M., Moore, P.K. (2003); Rang and Dale’s Pharmacology, 5ª Ed, Elsevier.
Fontes de informação on-line
Webpage da Agência Europeia do Medicamento (EMA)
Webpage do INFARMED
Webpage da World Health Organization (WHO)

Mapa X - Antropologia e Sociologia da Saúde / Anthropology and Sociology of Health

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Antropologia e Sociologia da Saúde / Anthropology and Sociology of Health

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
 João Carlos Pereira Mira Leitão T:54 TP:9

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 Unidade Curricular de Antropologia e Sociologia da Saúde visa:

 - Sensibilizar os alunos para as questões sociais inerentes às suas práticas futuras como profissionais de enfermagem.
 Objetivos:

 Compreender as dinâmicas demográficas, marcadas por um envelhecimento da população, e as suas condicionantes
sociais e culturais nos atos de saúde;

 Pretende desenvolver as seguintes competências:
 Capacidade para manter atualizados os conhecimentos

 Capacidade para identificar as questões sociais significativas e problematizar
 Capacidade de pensamento crítico na análise e procura de soluções para os problemas identificados

 Capacidade para integrar os conhecimentos teóricos na resolução de problemas práticos
 Capacidade para pesquisar e analisar informação a partir de diferentes fontes bibliográficas

 Capacidade de cooperação/partilha de saberes.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 The subject of Anthropology and Sociology of Health aims to:

 - Raising awareness on social issues related to their future practice as nurses.
 objectives:

 Understanding population dynamics, with an aging population, and social constraints and cultural healthcare practices;
 Intends to develop the following skills:

 Ability to maintain current knowledge
 Ability to identify and discuss significant social issues

 Critical thinking ability in analyzing and finding solutions to the problems identified
 Ability to integrate the theoretical knowledge in solving practical problems

 Ability to research and analyze information from different literature sources
 Cooperation capacity / knowledge sharing.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
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2.1 O surgimento da Sociologia
2.2 A Sociologia da Saúde
2.3 Doença – Fenómeno social
2.4 As instituições de Saúde como Sistemas
2.5 Estado Providência
2.6 Demografia e desafios para a saúde 
2.7 A (in)equidade na prestação dos Cuidados de Saúde
2.8 Suporte social à família nas diferentes etapas do ciclo vital
2.9 O adulto, trabalho/desemprego
2.10 O idoso e os recursos da comunidade
2.11 O cidadão portador de deficiência

6.2.1.5. Syllabus:
2.1 The emergence of Sociology
2.2 Sociology of Health
2.3 Illness as a Social Phenomenon
2.4 Health Institutions as Systems
2.5 Welfare State
2.6 Demographic and health challenges
2.7 The (in) equity in the provision of Health Care
2.8 Social support to the family in different stages of the lifecycle
2.9 The adult work / employment
2.10 The aged and community resources
2.11 A disabled citizen

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Compreender a Saúde enquanto construção social proporcionada por múltiplos atores sociais, sendo que o conceito de
saúde é ele mesmo um constructo, em muito construído pelas diversas entidades e identidades que confluem nas
instituições de saúde enquanto organizações, multidisciplinares.
O desenvolvimento do estado providência, enquanto modelo organizacional que regula e medeia entre outros o acesso
dos cidadãos ao sistema de saúde, o seu conceito e as interdependências. A demografia e a importância do suporte social
à família, tem hoje uma maior acuidade tendo em conta a concentração demográfica no litoral e a permanência dos mais
velhos nos territórios do interior de Portugal.
Sensibilizar os alunos para a diferenciação e falta de coesão territorial em Portugal e as suas consequências, no acesso à
saúde promovendo desigualdades

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Understanding Health as a social construction provided by multiple social actors, being that the concept of health is itself
a construct, built on much the various entities and identities that converge in health institutions as organizations,
multidisciplinary. being that the concept of health is itself a construct, built on much the various entities and identities that
converge in health institutions as organizations, multidisciplinary. The demographics and the importance of social support
to the family, now has a higher accuracy taking into account the demographic concentration in coastal and retention of
elders in the interior of Portugal.
Sensitize students to the differentiation and lack of territorial cohesion in Portugal and its consequences in promoting
health inequalities

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas: Exposição de conteúdos e debate sobre os diversos temas do programa.
Aulas teórico-práticas: Análise e discussão de textos e orientação de trabalhos práticos desenvolvidos pelos alunos.
Trabalho de Campo: exploração dos temas abordados na perspetiva teórica, agora contrastando com a realidade através
de inquéritos por questionário junto das diversas instituições.
Serão efetuados três mini testes e um trabalho de campo, correspondendo a cinco valores cada um dos momentos de
avaliação, perfazendo o total de vinte valores.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures: Exhibition of content and debate on various topics of the program. Theoretical and practical classes: Analysis
and discussion of texts and guidance of practical work undertaken by students. Fieldwork: exploration of the issues
addressed in theoretical perspective, now contrasted with reality through questionnaire surveys at the various institutions.
Will be made three mini tests and field work, corresponding to five values each time points, totaling twenty values.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Através da exposição dos conteúdos da unidade curricular efetuada pelo docente, dos resultados da pesquisa e análise
em diversas fontes e da respetiva reflexão individual e coletiva sobre os mesmos no decurso das sessões letivas (horas
de contacto), os alunos adquirem e desenvolvem as capacidades de integração, análise crítica e mobilização do conjunto
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de informações e conhecimento disponível para a compreensão das principais questões relativas à problemática da
Antropologia e Sociologia da Saúde, relevantes para a estruturação e enquadramento das problemáticas da saúde.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Through exposure of the contents of the course conducted by the teacher, the results of research and analysis on various
sources and the respective individual and collective reflection on them during the sessions Semester (contact hours)
students acquire and develop integration capabilities, critical analysis and mobilization of all available information and
knowledge to the understanding of key issues relating to the issue of Anthropology and Sociology of Health, relevant to
the structuring and framing the issues of health.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Abdelmalek, Ali Aït et. al, Ciências Humanas e Cuidados de Saúde, Instituto Piaget, 1995.

Clavel, G. (2004). A Sociedade da Exclusão. Porto: Porto Editora.

Mendes, F. R. (2005). Conspiração Grisalha. Oeiras: Celta.

Mendes, F. R. (2011). Segurança Social. Lisboa: Relógio D'Água Editores. Obrigatório

Louro, Cristina (Coord.); Acção Social na Deficiência, Universidade Aberta, 2001, Lisboa.

Pereira, P. T. (2012). Portugal: Dívida Pública e défice Democrático. Lisboa: Relógio D'Água Editores. Obrigatório

Ramos, N. (2008). Saúde, Migração e Interculturalidade. Paraíba: UFPB.
Rosas, M. J., & Chitas, P. (2010). Portugal e os Números. Lisboa: Relógio D'Água Editores. Obrigatório
Registo de Vídeo – Construção de uma Base de Dados no SPSS – João Leitão – 2014 - Obrigatório
Registo de Vídeo – Preenchimento de uma Base de Dados no SPSS – João Leitão - 2014- Obrigatório
Registo de Vídeo – Tratamento de uma Base de Dados no SPSS – João Leitão - 2014- Obrigatório

Mapa X - História de Enfermagem e Epistemologia / Nursing History and Epistemology

6.2.1.1. Unidade curricular:
 História de Enfermagem e Epistemologia / Nursing History and Epistemology

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
 Maria Hermínia Nunes Barbosa T:72 TP:18

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):
 - Conhecer a evolução em enfermagem ao longo dos tempos. 

 - Identificar paradigmas, metaparadigmas e compreende-los do ponto de vista da evolução da enfermagem 
 – Compreender as principais linhas orientadoras da enfermagem em Portugal.

 - Identificar as principais conceções teóricas desde Florence Nightingale a Jean Watson, dum modo particular os modelos
teóricos de Virgínia Henderson e de Nancy Roper.

 - Adquirir conhecimentos básicos sobre o processo de enfermagem como ferramenta/metodologia de organização do
pensamento e da ação, na prestação de cuidados de enfermagem personalizados e de qualidade.

 -Iniciar uma aproximação do estudante de enfermagem ao perfil de competências definido pela OE para o enfermeiro de
cuidados gerais

 - Desenvolver hábitos de pesquisa em documentos técnico-científicos tanto em suporte papel como em bases de dados
on-line e páginas institucionais.

 

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 - Knowing the practice evolution of the knowledge in nursing with the passage of time.

 - Identify metaparadigms and comprehend their importance in the nursing practice.
 - Comprehend the main orienting lines of nursing in Portugal.

 - Identify the main theoretical conceptions since Florence Nightingale to Jean Watson, in a particular way the theoretical
methods of Virginia Henderson and Nancy Roper.

 - Acquire basic knowledge about the process of nursing as a tool/methodology of thinking organization and action, in the
making of personalized and quality nursing cares.

 - Initiate an approximation of the nursing student to the profile of skills determined by the Ordem dos Enfermeiros (OE) for
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the general care nurse.
- Develop research habits on documents technic-scientific both as in paper and as in online data and institutional pages.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1 - Fase pré profissional ou pré paradigmática.
A evolução dos cuidados aos doentes, da enfermagem, os principais marcos históricos e figuras relevantes.
2-Fase profissional ou paradigmática
2.1. Florence Nightingale
2.2. Os metaparadigmas - pessoa, saúde, ambiente e cuidados de enfermagem.
2.3. Os principais paradigmas e suas características 
2.4 O cuidar como essência da enfermagem
2.5 As linhas orientadoras da prática de cuidados de enfermagem na atualidade portuguesa
2.6 A prática inspirada em conceções teóricas.
3 - Processo de enfermagem
3.1- Definição e enquadramento
3.2. – Avaliação inicial
3.3. – Diagnóstico
3.4. – Planeamento
3.5 – Implementação
3.6 – Avaliação final.

6.2.1.5. Syllabus:
1 - Pre professional or pre paradigmatic phase.
The evolution of nursing cares, the main historical marks and relevant figures.
2 - Professional and paradigmatic phase
2.1. Florence Nightingale
2.2. The metaparadigms
2.3. The main paradigms and their characteristics
2.4. The caring as a nursing essence
2.5. The guiding lines of practice of nursing cares in Portugal nowadays
2.6. The practice inspired in theoretical conceptions
3 - Nursing process
3.1. Definition and framework
3.2. Initial evaluation
3.3 Diagnosis
3.4. Planning
3.5. Implementation
3.6. Final evaluation

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Para conhecer a evolução em enfermagem ao longo dos tempos, abordam-se conteúdos, tanto da prática de cuidados de
enf. como do desenvolvimento do pensamento e do conhecimento em enfermagem, desde a fase pré paradigmática até
aos nossos dias. A fase paradigmática centra-se nos metaparadigmas, como é que estes vão sendo definidos e qual a sua
importância na prática de enfermagem. As conceções teóricas/as escolas de pensamento em enfermagem, e porque a ESS
adota o modelo teórico de Virgínia Henderson, este é estudado de forma aprofundada. As principais linhas orientadoras da
enfermagem em Portugal, recorre-se a documentos essenciais da OE iniciando o estudante na aproximação ao perfil de
competências, definido pela OE, para o enf. de cuidados gerais. No processo de enf., enquanto ferramenta/metodologia de
organização do pensamento e ação, na prestação de cuidados de enfermagem personalizados e de qualidade, importa
conhecer a sua organização e articulação entre as diferentes fases.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Knowing the evolution of practice with the pass of time in nursing, as long as practice in the nursing as in the development
of the thinking and of knowledge in nursing, since pre paradigmatic to nowadays.
The approach in paradigmatic phase is based on the metaparadigms, how these paradigms are being defined in the main
schools of thinking in nursing. Because the ESS accepts as theoretical model of Virginia Henderson, this one is studied in
a deep way.
To understand the main guiding lines of nursing in Portugal, we go to essential documents of the OE. We try to initiate the
student in the approach to the profile of skills, defined by the OE, to the general cares nurse.
Nursing process is a tool/methodology of organization on thinking and acting in the way to give quality personalized
nursing cares, to apply correctly it's fundamental knowing the organization and articulation between the different phases.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologias diversificadas: exposição, leitura de textos, debate, fichas de trabalho, visualização de filmes, pesquisa. O
estudante desempenha o papel, utilizando estratégias de estudo, de pesquisa e de reflexão, que permitam construir o
conhecimento sobre a evolução da prática e do conhecimento em enfermagem, sobre a realidade portuguesa e o processo
de enfermagem. O professor assume a função de facilitador e orientador da aprendizagem e aferidor da aquisição de
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competências pelo estudante
Avaliação contínua: 90%-média aritmética das classificações de duas frequências e de um trabalho individual, de análise e
reflexão tendo por base documentos fornecidos;10%-média das notas dos trabalhos de grupo feitos nas TP. Os estudantes
sem aproveitamento na avaliação contínua e que tenham frequentado 75% das aulas TP, serão admitidos a exame. A
aprovação dos estudantes na UC está condicionada à obtenção de classificação mínima de 9,5 valores, na avaliação
contínua ou no exame.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
We use different methodologies: exposure , reading texts, discussion , worksheets , inhouse movies, search. The student
plays the main role in the process of learning, using studying, research and reflexing strategies, which will allowed
building the knowledge about the nursing evolution with the pass of time and, nowadays, about the portuguese reality and
the nursing process' tool. The teacher assumes the function of facilitating and guiding the learning and of checking the
acquisitions of skills from the student. 
Continued evaluation: 90% are made by arithmetic mean of the classifications from two frequencies and an individual
work, of reflection and analysis, based in a selected text; 10% arithmetic mean of the classifications from the group of
works done in TP. The students who had not obtained continue evaluation use and attended 75% of TP were admitted to
exam. The approbation of students in the UC was conditioned with the obtaining the minimum classification of 9,5 values.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
O recurso a metodologia de carácter expositivo são usadas sempre que necessário, mas de um modo particular, para
enquadrar o tema e para apresentar definições que permitam conhecer a evolução da prática e do conhecimento em
enfermagem ao longo dos tempos, e ainda para identificar os paradigmas, metaparadigmas e compreender a sua
importância na prática de enfermagem. 
Para as principais linhas orientadoras da enfermagem em Portugal analisam-se, individualmente e em grupo, e debatem-se
os principais documentos da OE, como o REPE, o enquadramento conceptual e enunciados descritivos da qualidade e o
perfil de competências dos enfermeiros de cuidados gerais. Esta abordagem de análise e debate, também, permite ao
estudante, iniciar uma aproximação ao perfil de competências definido pela OE para o enfermeiro de cuidados gerais.
Para identificar as conceções e modelos teóricos, além da exposição, são pesquisadas e debatidas as diferentes
componentes das necessidades fundamentais preconizadas por V. Henderson.
Para a aquisição de conhecimentos básicos sobre o processo de enfermagem são expostos conteúdos e feito algum
treino da utilização da metodologia do processo de enfermagem, em particular na avaliação inicial.
Sempre que sejam necessários documentos da OE será feita a sugestão de pesquisa no site na ordem.
Podem ser usados filmes e textos para estimular o debate e o pensamento reflexivo. Fichas de trabalho, individual e em
grupo, são usadas para sintetizar e consolidar as aprendizagens.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The appeal to methodology of expositive character are always used when necessary but, in a particular way, to framework
the theme and to present definitions that allowed to know the evolution of practice and of knowledge in nursing with the
pass of time and to identify the metaparadigms and understand their importance in the nursing practice.
To understand the main guiding lines of nursing in Portugal, we go to essential documents of the OE, as an example for
REPE, the conceptual framework, the describing statements of quality and the general care nurse's skills. We seek to
initiate the student in the approach to the profile of skills, defined by the OE, to the general cares nurse.
To identify the concepts and theoretical methods, beyond the exposer, there are search and debated the different
dimensions of the fundamental recommended by V. Henderson. 
To the acquisition of basic knowledge about the process of nursing there were exposed some contents and there was
some training done about the using of methodology of the process of nursing, in the initial evaluation particularly.
Every time that O.E. documents were needed it was made a suggestion about a research on the order site.
Films and texts were used to stimulate the debate and the reflexive thinking.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Collière, M.F. (1989)- Promover a vida. Lisboa: SEP.
Doenges, M. E.; Moorhouse, M. F. (1994). Aplicação do processo de enfermagem e do diagnóstico de enfermagem: um
texto interactivo. Lisboa: Lusodidacta.
Hesbeen, W. (2000) – Cuidar no hospital: enquadrar os cuidados de enfermagem numa perspectiva do cuidar. Loures:
Lusociência.
Nogueira, M. (1990). História da enfermagem. Porto: Ed.Salesianos
OE.(2003). Competências do enfermeiro de cuidados gerais –Lisboa.
OE(2002). Padrões de qualidade dos cuidados de enfermagem – enquadramento conceptual e enunciados descritivos.
Lisboa. 
Pearson, A.; Vaugham, B. (1992). Modelos para o exercício da enfermagem. Lisboa: Artes Gráficas.
Phaneuf, M. (2001). Planificação de cuidados. Coimbra: Quarteto Editora.
REPE - (Dec-Lei n.º 161/96, de 4 de Setembro, alt. Dec-lei n.º 104/98, de 21 de Abril)
Ribeiro, L. F. (1995). Cuidar e Tratar: Formação em enfermagem e desenvolvimento sócio-moral. Lisboa: Educa.
OE: http://www.ordemenfermeiros.pt/
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Mapa X - Fundamentos de Enfermagem I / Nursing Fundamentals I

6.2.1.1. Unidade curricular:
Fundamentos de Enfermagem I / Nursing Fundamentals I

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Agostinha Esteves de Melo Corte - T:12; TP:17; PL:8

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
Paula Cristina do Vale Lopes Pissarra - T: 6; TP:19; PL:19

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

Desenvolver a aquisição de conhecimentos sobre a função dos grupos de alimentos e as características de cada grupo e
conhecer o papel da nutrição na manutenção da saúde e prevenção da doença;
Analisar as necessidades do organismo sobre o ponto de vista de nutrição no ciclo vital e os grandes regimes
alimentares; 
Dar a conhecer a influência cultural, social e psicológica nos hábitos alimentares e a necessidade de uma educação para
possíveis correções;
Identificar os meios que permitem a avaliação do estado nutricional de indivíduos e grupos;
Percecionar a importância do trabalho do Enfermeiro integrado na equipa multidisciplinar; 
Conhecer e utilizar os diferentes procedimentos técnicos nos cuidados de enfermagem.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Learning objectives:
Develop the acquisition of knowledge about the role of food groups and the characteristics of each group and to know the
role of nutrition in maintaining health and preventing disease;
To analyze the needs of the body on the point of view of nutrition in the life cycle and major diet; 
To publicize the cultural, social and psychological influence on eating habits and the need for education for possible
corrections; 
Identify the means to assess the nutritional status of individuals and groups; 
Percecionar the importance of the Integrated Nurse working in multidisciplinary team; 
Know and use the different technical procedures in nursing care.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Alimentação e nutrição; 
2. Nutrientes, funções, fontes alimentares, suplementos alimentares; 
3. Alimentos e segurança alimentar; 
4. Regimes alimentares; 
5. Nutrição durante o ciclo vital; 
6. Estado nutricional, avaliação e distúrbios alimentares; 
7. Nutrição e saúde; O papel do enfermeiro na educação alimentar; 
8. Cuidados gerais e especiais com a alimentação; 
9. Cuidados gerais e especiais com a eliminação intestinal e vesical; 
10. Higiene hospitalar; 
11. Colheita de espécimes para análise; 
12. Sinais vitais;
13. Cuidados com a ventilação e oxigenação. 

6.2.1.5. Syllabus:
1. Food and nutrition;
2. Nutrients, functions, food sources, food supplements;
3. Food and feed safety;
4. Diets;
5. Nutrition throughout the life cycle;
6. Nutritional status, evaluation and eating disorders;
7. Nutrition and health; The nurse's role in food education;
8. General and Special Care food;
9. General and Special Care bowel and bladder elimination;
10. hospital hygiene;
11. Collection of specimens for analysis;
12. Vital signs;
13. Care ventilation and oxygenation.
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6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Aborda conteúdos de nutrição; conceitos sobre os nutrientes, e suplementos alimentares; segurança alimentar; nutrição e
saúde e os grandes regimes alimentares; avaliação do estado nutricional, qual o papel de enfermagem na promoção de
uma alimentação saudável, 
Aborda: Introdução de higiene hospitalar e todo o processo de prevenção das IACS e esterilização; cuidados com a
ventilação e oxigenação; avaliação de sinais vitais; cuidados com a alimentação e eliminação, colheita de espécimes para
análises; contribuindo para a aquisição e desenvolvimento de conhecimentos fundamentais para a reflexão e
compreensão da importância da enfermagem na prestação de cuidados com qualidade e diferenciados, de forma a permitir
ao estudante a sua mobilização, seleção e integração em situações de prestação de cuidados de enfermagem ao
individuo, família e comunidade nos diferentes contextos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Addresses nutrition content; concepts about the nutrients, and dietary supplements; food security; nutrition and health
and major diet; assessment of nutritional status, the role of nursing in the promotion of healthy eating,
Addresses: hospital hygiene Introduction and the entire process of prevention of IACS and sterilization; care ventilation
and oxygenation; assessment of vital signs; care supply and disposal, collection of specimens for analysis; contributing to
the acquisition and development of basic knowledge for reflection and understanding of the importance of nursing in care
quality and differentiated in order to allow the student to their mobilization, selection and integration in situations to
provide nursing care to the individual , family and community in different contexts.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Propõem-se metodologias ativas consistentes com os objetivos e os resultados esperados de aprendizagem, em que o
professor assume a função de facilitador e orientador da aprendizagem e aferidor da aquisição de competências pelo
estudante e este assume-se como principal responsável pelo seu próprio processo de aprendizagem, utilizando
estratégias de investigação e de reflexão.
A aprovação dos estudantes na unidade curricular está condicionada à obtenção de classificação mínima de 9,5 valores.
Utilizam-se estratégias diversificadas, como avaliação contínua e formativa. Será avaliada através de avaliação escrita
individual para as aulas teóricas. A elaboração de trabalhos individuais e/ou em grupo para as aulas teórico práticas,
apresentação e debate em sala de aula, complementará algumas temáticas. As Horas de práticas laboratoriais serão
avaliadas ao longo das mesmas e segundo grelha anexa. 

A classificação da UC é obtida pela seguinte forma:
4,5 ECTS= T e TP: 70%; PL: 30%

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
It is proposed active methodologies consistent with the objectives and expected results of learning, where the teacher
takes the facilitator function and guiding learning and sealer skills acquisition by the student and this is assumed to be
primarily responsible for its own process learning using research and reflection strategies.
Approval of the students in the course is conditional upon obtaining a minimum grade of 9.5.
They use diverse strategies such as continuous and formative assessment. It will be evaluated through individual written
evaluation for lectures. The preparation of individual and / or group for theoretical-practical classes, presentation and
debate in the classroom, complement some issues. The hours of laboratory practices will be evaluated along the same
second and grill attached.
The classification of UC is obtained by the following:
4.5 ECTS = T and TP: 70%; PL: 30%

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
A utilização de metodologias ativas, em que o professor assume a função de facilitador e orientador da aprendizagem e
aferidor da aquisição de competências pelo estudante e em que este se assume como principal responsável pelo seu
próprio processo de aprendizagem, utilizando estratégias de investigação e de reflexão, permitirão que o estudante:
- Compreenda a importância da prevenção de IACS;
- Adquira conhecimentos e reconheça a importância da avaliação dos sinais vitais; 
- Desenvolva a reflexão crítica no âmbito dos cuidados de enfermagem ao individuo são ou doente ao longo do ciclo vital e
em diferentes contextos; 
- Reconheça as necessidades nutricionais dos indivíduos dependendo da sua situação de saúde/doença e ao longo do
ciclo vital; 
- Adquira conhecimentos necessários para uma intervenção ajustada às necessidades do indivíduo, na realização de
procedimentos específicos de enfermagem, nomeadamente na realização de colheita de espécimes para análises e
elaborando os respetivos registos de forma a não haver perda de informação.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The use of active methods, in which the teacher takes the facilitator function and guiding learning and sealer skills
acquisition by the student and this is assumed to be primarily responsible for their own learning process, using research
and reflection strategies , will allow the student:
- Understand the importance of prevention of IACS; 



11/02/2021 ACEF/1516/0503402 — Guião para a auto-avaliação

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=a111e2fd-79c3-7e7c-391d-561f6426282f&formId=503d01e8-4636-678c-d608-571… 55/149

- To acquire knowledge and recognizes the importance of assessment of vital signs;
- Develop critical thinking in the context of nursing care to the individual or are sick throughout the life cycle and in
different contexts;
- Recognize the nutritional needs of individuals depending on your health condition / disease and throughout the life cycle;
- Acquire knowledge to a concerted intervention to the individual's needs, in carrying out specific nursing procedures,
particularly in conducting of specimens for analysis and preparing the respective records in a way that no loss of
information.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Breda, J.; Nunes, E.; Silva, P. R. (2002). Alimentação saudável. Direcção-Geral da Saúde, D.L.Lisboa.
Campos, A. P. et. al. (2001). Manual de normas e procedimentos técnicos de enfermagem, Lisboa: Ministério da Saúde,
EGIF.
Cid, H. (2002). Praticar uma alimentação equilibrada. Medicina e Saúde Ano 5, nº 54 (Abril), p. 80. Lisboa.
Ferreira, F. A. Gonçalves (1994). Nutrição humana. 2.ª ed. Fundação Calouste Gulbenkian,Lisboa.
Gomes-de-Castro, A. coord. (2001). Alimentação e saúde. Lisboa: Instituto Piaget.
DGS (2007) - Programa nacional de prevenção e controlo da infecção associada aos cuidados de saúde.. Lisboa: Ministério
da Saúde.. 
Potter, P. A.; Perry, A. (2006). Fundamentos de enfermagem. 5ª Edição. Loures: Lusociência.
Temple, j. S.; Johnson, J. Y. (2000). Guia para procedimentos de enfermagem. 3ª Edição. Porto Alegre: Artes Médicas Sul.
Potter, P. A.; Perry, A. G.. (2006). Fundamentos de enfermagem. 5ª edição Loures: Lusociência

Mapa X - Formação e Educação em Enfermagem / Training and Education in Nursing

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Formação e Educação em Enfermagem / Training and Education in Nursing

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
 Júlia Maria Correia Coelho Moura - T:18; TP:54

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 da Unidade Curricular o estudante deverá demonstrar aptidão para:

 
Diferenciar conceitos científicos de natureza pedagógica

 Construir pontes cognitivas de forma a interligar os diferentes saberes
 Desenvolver responsabilidade individual e competências para trabalhar em grupo

 Identificar um conjunto de conceitos e instrumentos de natureza comunicacional e comportamental
 Explicar a sua utilidade e as suas particularidades 

 Aplicar os seus conhecimentos de maneira adequada
 Construir um Trabalho Escrito

 
Elaborar uma Sessão de Ensino, com fundamentação teórica, estrutura e referências apropriadas

 

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 At the end of this Curricular Unit the student is expected to show ability to:

 Distinguish scientific concepts of pedagogical nature
 Build cognitive bridges in order to connect the different kinds of knowledge acquired

 Develop individual responsibility and the needed skills to work as a team
 Identify a group of concepts and tools of behavioural and communicational nature

 Explain their utility and particularities
 Apply the knowledge acquired according to each situation

 Write an essay
 Prepare a teaching session, bearing appropriate theoretical basis, structure and references.

 

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
 1. APRENDER AO LONGO DA VIDA

 1.1 A aprendizagem. Conceitos, caraterísticas e percursos.
 1.2 Processos cognitivos de aprendizagem.

 1.3 Pensamento crítico. Reflexão e Aprendizagem
 1.4 Formação e Aprendizagem Experiencial

 1.5 Aprendizagem Cooperativa
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1.6 O conceito de Competência. Competência e Criatividade.
2. PRINCÍPIOS DE ENSINO
2.1 Conceito de ensino. Linhas orientadoras.
2.2 Planeamento de sessões de ensino: preparação, desenvolvimento, avaliação/reformulação. Plano de aula.
2.3 Processos e estratégias metodológicas de ensino-aprendizagem.
2.4 A aquisição e desenvolvimento da autonomia baseada na Relação Pedagógica. 
3. COMUNICAÇÃO E COMPORTAMENTO RELACIONAL 
3.1 A comunicação: generalidades; princípios e aplicações. 
3.2 Do autoconhecimento ao conhecimento do outro: o enfermeiro – a pessoa cuidada. 
3.3 A Relação de Ajuda.
3.4 A Entrevista no Cuidado de Enfermagem.
3.5 Comunicação do enfermeiro com pessoas em situações específicas.

6.2.1.5. Syllabus:
1. LIFE-LONG LEARNING
1.1 THE LEARNING PROCESS. CONCEPTS, CHARACTERISTICS AND PATHS.
1.2 THE COGNITIVE LEARNING PROCESS.
1.3 CRITICAL THOUGHT. REFLECTION AND LEARNING.
1.4 TRAINING AND LEARNING THROUGH EXPERIENCE.
1.5 COOPERATIVE LEARNING.
1.6 THE CONCEPT OF COMPETENCE. COMPETENCE AND CREATIVITY.

2. TEACHING PRINCIPLES
2.1 THE TEACHING CONCEPT. GUIDELINES.
2.2 PLANNING TEACHING SESSIONS: PREPARATION, DEVELOPMENT, EVALUATION/REFORMULATION. LESSON PLAN.
2.3 PROCESSES AND METHODOLOGICAL STRATEGIES OF LEARNING-TEACHING PROCESS.
2.4 ACQUISITION AND DEVELOPMENT OF AUTONOMY BASED ON THE PEDAGOGICAL RELATIONSHIP. 

3. COMMUNICATION AND RELATIONAL BEHAVIOUR 
3.1 COMMUNICATION: GENERALITIES; PRINCIPLES AND APPLICATIONS. 
3.2 FROM SELF-KNOWLEDGE TO THE KNOWLEDGE ONE HAS OF OTHERS: THE NURSE – THE PERSON ONE LOOKS
AFTER.
3.3 NURSE/PATIENT – A HELPING RELATIONSHIP.
3.4 THE INTERVIEW IN NURSING CARE.
3.5 NURSE COMMUNICATION WITH PEOPLE IN SPECIFIC SITUATIONS

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos, em articulação com os objetivos delineados, visam contribuir para a aquisição e
desenvolvimento de competências dos alunos, transferíveis para a sua prática, no decorrer de situações formativas. 
Nesse sentido, a Unidade Curricular integra três momentos. Em primeiro lugar é uma introdução à consciencialização e à
responsabilização do aluno pelo seu próprio processo de aprendizagem; é, paralelamente, uma iniciação aos modelos,
estratégias e competências de ensino no sentido de compreender a sua dinâmica no papel do enfermeiro como educador;
por último, abre um leque de saberes e técnicas indispensáveis para facilitar a interação com o outro e melhorar a
compreensão que se tem de si próprio, abordando, de forma sistemática, aspetos teóricos da comunicação e ajudando a
refletir na e sobre a sua aplicação prática nos contextos de trabalho.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The programme content together with the objectives proposed are intended to contribute to the acquisition and
development of the students skills as well as to their transfer into practice during training events. Therefore, the CU
integrates three moments. First, it is aimed to promote the students’ awareness and responsibility for their own learning
process; secondly, there is an introduction to the models, strategies and competences in teaching in order to understand
their dynamic on the role of the nurse as an educator; finally, it broadens knowledge and improves techniques to facilitate
the interaction with others and to improve self-understanding , covering systematically theoretical aspects of
communication and helping the students to reflect on their practical application in working contexts.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia tem como pressuposto que o objetivo principal da educação é a promoção do desenvolvimento integral do
aluno, exige:
Ao professor a função de facilitador e orientador da aprendizagem e aferidor da aquisição de competências pelo aluno; 
Ao aluno, assumir-se como principal responsável pelo seu próprio processo de aprendizagem, procurando a resolução de
situações/problema, utilizando estratégias de pesquisa e de reflexão;
A utilização de metodologias ativas, consistentes com os objetivos e os resultados esperados de aprendizagem;
A definição de objetivos educacionais precisos;
Que se incentive uma parceria colaborativa entre os estudantes e entre estes e a docente. 

Terá aprovação o aluno que obtenha uma classificação igual ou superior a 9,5 valores. É avaliado da seguinte forma:
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avaliação sumativa (portfólio), que será feita através de dois elementos:
O processo, observação e controlo das competências (50%)
O produto, entrega do portfolio (50%)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The methodology presupposes that the main purpose of education is to promote the integral development of the student
requires:
At the teacher to facilitator function and guiding learning and sealer skills acquisition by the student;
The student, be assumed as the main responsible for their own learning process, seeking the solution of problems /
problem, using research strategies and reflection;
The use of active methodologies, consistent with the objectives and expected learning outcomes;
The precise definition of educational goals;
What incentive is a collaborative partnership between students and between them and the teacher.

Will approve the student to obtain a rating equal to or greater than 9.5. It is rated as follows: summative assessment
(portfolio) which will be done through two elements:
The process monitoring and control skills (50%)
The product portfolio of delivery (50%)

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
É utilizada a metodologia portfolio de matriz reflexiva como estratégia de formação e de avaliação. Visa, por um lado,
promover no aluno a autorreflexão e a autorregulação do seu processo de aprendizagem; por outro, ajuda-o na sua
autodescoberta, permitindo-lhe tornar-se mais interventivo e autónomo no seu próprio conhecimento. 
Ao longo da construção do portfolio a docente e cada aluno podem dialogar de forma sistemática, por escrito ou
presencialmente, sobre o desenvolvimento do pensamento crítico e reflexivo deste último, e o desenvolvimento da sua
competência comunicativa. 

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
It is used the portfolio methodology in parallel with a reflective matrix as a strategy to train and evaluate. I tis aimed on the
one hand to promote the students’ self-reflection and self-regulation of their learning process; and, on the other hand, to
help them on their self-discovery, allowing them to become more participative and autonomous and to strengthen their
knowledge. 
While building the portfolio the professor and each student can systematically exchange ideas, either through written
messages or face to face, about the critical and reflective thought of the student, and also bearing in mind the development
of the student’s communicative competence. 
Such practice facilitates their mutual understanding as well as the student’s awareness of his/her own personal and
professional development in all dimensions.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Obrigatória
Phaneuf, M. (2005). Comunicação, Entrevista, Relação de Ajuda e Validação, Tradução de Nídia Salgueiro e Rui
Salgueiro, Loures: Lusociência – Edições Técnicas e Científicas, Lda.

Sá-Chaves, I. (2005). (Org.). Os «portfolios» reflexivos (também) trazem gente dentro. Porto Editora.

Mapa X - Microbiologia e Parasitologia / Microbiology and Parasitology

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Microbiologia e Parasitologia / Microbiology and Parasitology

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

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):
 Esta Unidade Curricular (UC) pretende conduzir à obtenção de conhecimentos básicos sobre morfologia, fisiologia e

genética de microrganismos. É também pretendido que os alunos desenvolvam competências técnicas para avaliar e
interpretar a atividade microbiana.

 Os objetivos principais são:
 • Conhecer os agentes microbianos que mais frequentemente causam doença no Homem. 
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• Identificar e conhecer os modos de transmissão e interações dos agentes microbianos com o Organismo Humano e os
fundamentos da patogenicidade microbiana. 
• Aplicar conceitos de esterilização e desinfeção.
• Explicar como surgem as resistências bacterianas aos antibióticos e como pode ser evitado esse surgimento. 
• Relacionar os conhecimentos de Microbiologia com a necessidade de prevenção e a prestação de cuidados de
enfermagem às pessoas com doenças transmissíveis.
• Compreender, os fundamentos básicos da vacinação e explicar a sua elevada segurança e eficácia.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This Curricular Unit (CU) aims to lead to the attainment of basic knowledge about morphology, physiology and genetics of
microorganisms. It is also intended that students develop technical skills to evaluate and interpret both beneficial
microbial activity.
The main goals are:
• Know the microbial agents that most frequently cause disease in humans.
• Identify and know the ways of transmission and interactions of microbial agents with the Human Body and the
fundamentals of microbial pathogenicity.
• Apply concepts of sterilization and disinfection.
• Explain how the bacterial resistance to antibiotics arise and how it can be avoided.
• Relate knowledge of microbiology to the need of prevention and provision of nursing care to people with transmissible
diseases. 
• Understand, the basics of vaccination and explain its high safety and efficacy in the prevention of infectious diseases.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Introdução à Microbiologia: história da Microbiologia. Ações benéficas e ações prejudiciais dos microrganismos. 
Células Eucarióticas e Procarióticas.
Principais grupos de microrganismos: os microrganismos como agentes causadores de doença. Importância dos
microrganismos como flora indígena. Bactérias: nutrição, metabolismo e crescimento. Vírus: estrutura, multiplicação e
taxonomia. Fungos: fisiologia, taxonomia, multiplicação e patologia. Parasitas: formas de parasitismo. Microrganismos
patogénicos do homem: exemplos de bacterioses, viroses, micoses e parasitoses de maior impacto no homem.
Controlo dos microrganismos: agentes físicos e químicos. Quimioterapia: modos de ação dos antibióticos e resistência
bacteriana.
Relação microrganismo-hospedeiro: defesas do hospedeiro. Imunologia da infeção. Vias de penetração dos
microrganismos. Colonização e Invasão. Mecanismos de evasão à resposta imunitária. Imunodeficiência primária.
Vacinas: benefícios, eficácia, segurança. Tipos de vacinas.

6.2.1.5. Syllabus:
Introduction to Microbiology: History of Microbiology. Beneficial actions and harmful actions of microorganisms. 
Eukaryotic and prokaryotic cells.Major groups of microorganisms: microorganisms as causative agents of disease.
Significance of microorganisms as indigenous flora. Bacteria: bacterial nutrition, metabolism and growth. Viruses:
structure, multiplication and taxonomy. Fungi: physiology, taxonomy, multiplication and pathology. Parasites: modes of
parasitism. Pathogens of man: examples of bacterial diseases, viral infections, fungal infections and parasitic diseases of
major impact in man.
Control of microorganisms: physical and chemical agents. Chemotherapy: modes of action of antibiotics and bacterial
resistance.Relationship microorganism-host: host defenses of infection. Routes of penetration of microorganisms in the
body. Colonization and invasion. Mechanisms of evasion of immune response. Primary immunodeficiency.
Vaccines: benefits, efficacy and safety. Types of vaccines.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Nesta unidade curricular os estudantes adquirem conhecimentos sobre as bases do processo fisiopatológico, tendo em
vista a compreensão das alterações produzidas pela doença no ser humano que os capacitam para a compreensão das
células microbianas, do papel da microbiota indígena do individuo e as consequências da colonização de alguns sistemas
do organismo e são estimulados a integrar essa informação com os conhecimentos adquiridos previamente. Os
conteúdos programáticos integrados nesta UC permitem: (i) adquirir conhecimento preciso e objetivo sobre a diversidade
dos microrganismos e os diferentes tipos de relação com o homem; (ii) relacionar as características dos microrganismos
com o seu papel como agentes etiológicos infeciosos e avaliar qual a melhor opção farmacológica antimicrobiana para o
seu tratamento; (iii) selecionar as medidas adequadas de prevenção e controlo de doenças infeciosas.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
In this CU students learn about the foundations of the pathophysiological process, with a view to understanding the
changes produced by disease in humans that enable them to understand the microbial cells, the role of indigenous
microbiota of the individual and the consequences of colonization of some body systems, and are encouraged to integrate
this information with previously acquired knowledge. The integrated contents of this CU allows: (i) acquire precise and
objective knowledge on the diversity of microorganisms and the different types of relationships with men; (ii) relate the
characteristics of microorganisms with their role as infectious etiological agents and evaluate which is the best
antimicrobial pharmacological option for your treatment; (iii) select appropriate actions of prevention and control of
infectious diseases.
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6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Nas aulas teóricas recorre-se à exposição magistral dos conteúdos programáticos, procedendo-se à sistematização dos
aspetos mais pertinentes e atuais, e, nas aulas teórico-práticas privilegiar-se-á a discussão interativa com os estudantes
de forma a permitir a aplicação dos conhecimentos teóricos de forma integrada. Esta formação teórica será completada
com a passagem do aluno pelo laboratório de aulas práticas, onde o mesmo poderá comprovar os aspetos mais
relevantes do ensino teórico. 
A avaliação é contínua.
O aproveitamento a esta UC obriga a uma classificação igual ou superior a 10 (dez) valores e os alunos deverão cumprir
os seguintes requisitos: 
a) Ter realizado todos os elementos de avaliação previstos para cada módulo: (i) três testes escritos (85%); (ii) dois
relatórios, de grupo, das atividades práticas laboratoriais realizadas (15%). 
b) Ter cumprido o regime de frequência previsto no que diz respeito à assiduidades às aulas teórico-práticas e práticas
laboratoriais.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
In the theoretical lectures resorted to the masterly exposition of the contents, proceeded to the systematization of the most
relevant and current aspects, and in practical classes we focus on interactive discussion with the students in order to
enable the application of theoretical knowledge in an integrated way. This theoretical training is completed with the
attendance of the student at the laboratory practical classes, where it could prove the most relevant of the theoretical
aspects. 
Continuous Assessment:
The approval to this CU requires a minimum grade 10 (ten) and students must meet the following requirements:
a) Have completed all evaluation items for each module: (i) three written tests (85%); (ii) two group reports of laboratory
practices activities (15%).
b) Have fulfilled the frequency arrangements in terms of attendance to theoretical-practical and laboratory practice classes.

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. As aulas teóricas com uma
metodologia expositiva, e que se pretendem sempre participativas, são a primeira abordagem dos conteúdos em que os
alunos são estimulados a colocar questões e a fazer raciocínios baseados nos conhecimentos prévios que têm e vão
adquirindo ao longo do semestre. 
A resolução de problemas, a discussão de casos clínicos, o estudo comparativo de agentes etiológicos infeciosos versus
opção farmacológica antimicrobiana e a análise de protocolos experimentais nas aulas PL, sublinhando os preceitos da
Prática Baseada na Evidência, permitem desenvolver a capacidade de raciocínio científico, de integração de
conhecimentos, e estimular o espírito crítico. A consolidação gradual e sustentada do conhecimento segundo um modelo
de aprendizagem continuada melhora a perceção do impacto da UC na prática profissional.

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 curricular unity. Lectures with a more expositive
methodology, although always participative, are the first approach of the contents, where students are encouraged to ask
questions, and make reasoning based on their prior knowledge and also in the knowledge that they have been acquiring
during the semester.
Problem solving, discussion of clinical cases, the comparative study of etiologic agents infectious versus the antimicrobial
pharmacological option for treatment, and analysis of experimental protocols in laboratory classes, emphasizing the
principles of Evidence-Based Practice, allow the ability to develop scientific reasoning, integration of knowledge, and
stimulate the critical thinking. A gradual and sustained consolidation of the knowledge according to a model of continuous
learning, improves the impact perception of the CU in professional practice.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
- Barroso, H., Meliço-Silvestre, A, Taveira, N., Microbiologia Médica - Volume 1, Lidel, Edições Técnicas, 2014.
- Barroso, H., Meliço-Silvestre, A, Taveira, N., Microbiologia Médica - Volume 2, Lidel, Edições Técnicas, 2014.
- Ferreira, W. F. C., Sousa, J. C. F., Lima, N., Microbiologia, Lidel, Edições Técnicas, 2010.
- Ferreira, W. F. C., Sousa, J. C. F., Microbiologia, Volume 1, Lidel, Edições Técnicas, 1998.
- Ferreira, W. F. C., Sousa, J. C. F., Microbiologia, Volume 2, Lidel, Edições Técnicas, 2000.
- Ferreira, W. F. C., Sousa, J. C. F., Microbiologia, Volume 3, Lidel, Edições Técnicas, 2002.
- Madigan, M.T., Martinko, J. M., Parker, J., Brock Biology of Microorganisms, 13th edition, Prentice Hall Editions, 2012.
- Prescott, Harley & Klein, Microbiology, 8th edition, Wm. C. Brown-McGraw-Hill Publishers, 2011. 
- Murray, P. R., Pfaller, M. A., Rosenthal, K. S., Microbiologia Médica, 6ª edição, Elsevier, 2009

Mapa X - Investigação em Enfermagem I / Nursing Research I

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Investigação em Enfermagem I / Nursing Research I
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6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Francisco António Fragoso Duarte - T:36; TP:10; OT:6

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):
Objetivos Educacionais: Compreender o que é a investigação científica e os seus fundamentos filosóficos -Relacionar os
diferentes paradigmas de investigação com o tipo de conhecimento científico produzido; -Valorizar a importância da
investigação científica na construção da disciplina e profissão de enfermagem; -Compreender as etapas de um processo
de investigação. - Desenvolver hábitos de pesquisa em revistas e livros técnicos e da especialidade e nas bases de dados
internacionais de enfermagem baseada na evidência. - Compreender resultados de investigação visando a sua integração
na prestação de cuidados.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Educational Objectives: 
- Know and understand the various stages of the research process;
- Knowing the areas of research in nursing;
- Apply research findings in nursing in providing health care

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1- INTRODUÇÃO E FUNDAMENTOS DA INVESTIGAÇÃO 
1.1. O CONHECIMENTO HUMANO
1.2. INVESTIGAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS
1.3. PERSPETIVA HISTÓRICA DA INVESTIGAÇÃO EM ENFERMAGEM
1.4. EVOLUÇÃO DO CONHECIMENTO EM ENFERMAGEM 
2. ABORDAGEM QUANTITATIVA E QUALITATIVA 
2.1 CIÊNCIA E CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO: O PENSAMENTO INDUTIVO E DEDUTIVO
2.2 PARADIGMAS DE INVESTIGAÇÃO E TIPOLOGIA DA INVESTIGAÇÃO
2.3.MÉTODOS E ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS
3. ETAPAS DO PROCESSO DE INVESTIGAÇÃO 
3.1- FASE CONCETUAL
3.2.- FASE METODOLÓGICA
4. A PROPOSTA DE INVESTIGAÇÃO

6.2.1.5. Syllabus:
1 - INTRODUCTION AND BACKGROUND OF RESEARCH 
1.1. HUMAN KNOWLEDGE 
1.2. RESEARCH IN SOCIAL SCIENCES 
1.3. HISTORICAL PERSPECTIVE OF RESEARCH IN NURSING 
1.4. EVOLUTION OF NURSING KNOWLEDGE
2. QUALITATIVE AND QUANTITATIVE APPROACH 
2.1 SCIENCE AND CONSTRUCTION OF KNOWLEDGE: The inductive and deductive thought 
2.2 RESEARCH PARADIGM AND TYPE OF RESEARCH 
2.3.MÉTODOS AND METHODOLOGICAL STRATEGIES
3. STEPS IN THE PROCESS OF RESEARCH 
3.1 Conceptual phase
3.2 - methodology phase
4. A PROPOSAL FOR RESEARCH

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Os conteúdos Investigação em Enfermagem encontram-se estruturados de modo a permitir ao estudante, o conhecimento,
a compreensão e a aplicação da investigação em enfermagem, valorizar a investigação como contributo para o
desenvolvimento da enfermagem e como meio para o aperfeiçoamento dos padrões de cuidados. Visam, ainda, incorpora,
na prática, os resultados da investigação válidos e relevantes.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The Research in Nursing contents are structured to allow the student the knowledge, understanding and application of
research in nursing, valuing research as a contribution to the development of nursing and as a means to improving the
standards of care. Aim also incorporates, in practice, research results valid

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
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Sessões letivas com recurso a: 
• Métodos expositivos e interativos; 
• Leitura e análise de textos de referência;
• Resolução de problemas; 
• Trabalho de projeto; 
• Trabalho de grupo; 
• Trabalho Individual; 
• Trabalho de campo; 
Avaliação Sumativa
Será concretizada através da realização de dois testes escritos classificados para 15 valores e elaboração de uma
proposta de investigação classificada para 5 valores, o que perfaz 20 valores, obedecendo ao Regulamento Escolar dos
Cursos de 1º ciclo do Instituto Politécnico da Guarda.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching methodology consists of theoretical exhibitions on the matter complemented by practical exercises, it will be
used: blackboard, computer and video-projector. The participation of the students is promoted actively, besides the
traditional methods, informatics tools.
Will be achieved through the completion of a two written test rated 15 values and developing a research proposal rated for
5 values, which amounts to 20 values,
The approval requires the system frequency observance and final grade greater than or equal to 9,5 values.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia de ensino a seguir consta de exposições teóricas, complementadas por exercícios práticos, onde será
utilizado o quadro, o computador e o projetor multimédia, promovendo-se ativamente a participação dos alunos. Os
alunos serão interpelados no sentido de exporem as suas resoluções e conclusões, dos exercícios propostos, perante os
colegas. Desta forma, é-lhes proporcionada a possibilidade de aplicarem os conhecimentos adquiridos, de desenvolverem
a sua capacidade de expor e fundamentar e de utilizarem as tecnologias de informação.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodology consists of the following theoretical lectures, supplemented by practical exercises where the
frame is used, the computer and multimedia projector, actively promoting student participation. Students will be
challenged in order to present their resolutions and conclusions, the proposed exercises, to colleagues. Thus, it provided
them the opportunity to apply their knowledge, develop their ability to expose and explain and use information technology.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Bibliografia fundamental
• Fortin, M.-F. (2009) – Fundamentos e etapas do processo de investigação. Lusociência, Loures.
• Gauthier, B. (2003) – Investigação social: da problemática à colheita de dados. Lusociência, Loures 
• Polit, D. F.; Beck, C. T.; Hungler, B. (2004) – Fundamentos de Pesquisa em Enfermagem: Métodos, avaliação e utilização.
5ª ed. Artmed, Porto Alegre.
• Streuber, Helen J.; Carpenter, Dona R. (2002) - Investigação Qualitativa em enfermagem. 2ª ed., Lusociência, Loures.

Mapa X - Iniciação à Patologia / Introduction to Pathology

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Iniciação à Patologia / Introduction to Pathology

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

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
 António Manuel Martins Batista - T: 26

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 - Conhecer as bases do processo fisiopatológico, tendo em vista a compreensão das alterações produzidas pela doença

no ser humano;
- Adquirir conhecimentos sobre fisiopatologia, sinais e sintomas, métodos de estudo, prevenção e tratamento aos doentes
nas diversas patologias do foro médico-cirúrgico;

 - Compreender o indivíduo doente, as implicações resultantes da doença a nível pessoal, familiar e comunitário;
 - Desenvolver competências nos domínios cognitivo, motor, pessoal, social e vocacional para cuidar o

individuo/família/comunidade de forma holística com necessidades fundamentais alteradas;
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6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
- Know the bases of the pathophysiological process , with a view to understanding the changes produced by disease in
humans;
- To acquire knowledge on the pathphysiology , signs and symptoms , study methods , prevention and treatment to
patients in various medical and surgical diseases of the forum;
- Understanding the individual patient , the implications resulting from the disease personal , family and community levels ;
- Develop skills in the cognitive, motor, personal, social and vocational care for the individual / family /community
holistically with altered basic needs ; 

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Princípios de patologia
Conceito de patologia, saúde e doença; classificação etiopatogenia; susceptibilidade individual; 
Mecanismos gerais da doença
Homeostasia; Mecanismo homeostático e patogénese.
Reações do organismo
Atrofia, degenerescência, necrose e enfarto;
Reações simples;
Inflamação aguda e inflamação crónica;
Regeneração e cicatrização de feridas
Genética médica e doenças hereditárias
Mecanismos genéticos básicos;
Anomalias genéticas
Diagnóstico;
Imunología clínica
Antigénio-anticorpo;
Tipos de imunidade;
Reação alérgica.
Oncologia
Hiperplasia, displasia, metaplasia, hipoplasia, aplasia, neoplasia;
Fatores etiológicos e oncogénese;
Diagnóstico, prevenção e terapêutica
Doenças endocrino-metabólicas e da nutrição
Estudo do paciente com diabetes mellitus; desnutrição, obesidade.
Doenças circulatórias e da coagulação
Hiperémia e congestão; edema; hemostase; hemorragia; choque, trombose; embolia; coagulação intravascular
disseminada; isquémia e enfarte. Hipertensão arterial.

6.2.1.5. Syllabus:
Pathology Principles
Pathology concept, health and disease; etiology classification; individual susceptibility;
General mechanisms of disease
Homeostasis; Homeostatic mechanism and pathogenesis.
Reactions of the organism
Atrophy, degeneration, necrosis and stroke;
Simple reactions;
Acute and chronic inflammation;
Regeneration and wound healing
Medical genetics and hereditary diseases
Basic genetic mechanisms;
Genetic abnormalities
Diagnosis;
Clinical Immunology
Antigen-antibody;
Types of immunity;
Allergic reaction.
Oncology
Hyperplasia, dysplasia, metaplasia, hypoplasia, aplasia, neoplasia;
Etiological factors and oncogenesis;
Diagnosis, prevention and therapy
Endocrine-metabolic and nutritional diseases
Patient study with diabetes mellitus; Malnutrition, obesity.
Circulatory diseases and coagulation
Hyperemia and congestion; edema; hemostasis; bleeding; shock, thrombosis; embolism; disseminated intravascular
coagulation; ischemia and stroke. Arterial hypertension.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
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Nesta unidade curricular, e recorrendo a diferentes estratégias, é promovida a responsabilidade do estudante e interesse
pela aprendizagem autónoma, nomeadamente no que diz respeito à pesquisa contínua em livros técnicos e da
especialidade e nas bases de dados internacionais de medicina e enfermagem baseada na evidência.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
In this curricular unit, and using different strategies, the student's responsibility and interest in autonomous learning is
promoted, particularly with regard to continuing research in technical books and specialty and international databases of
medical and nursing based on evidence.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Nas aulas teóricas recorreu-se à exposição magistral dos conteúdos programáticos, procedendo-se à sistematização dos
aspetos mais pertinentes e atuais. A avaliação consistiu na realização de duas provas escritas, que correspondeu
respetivamente à ponderação de 60% e 40%..

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
In the lectures appealed to the masterly exposition of the syllabus, proceeding to the systematization of the most relevant
and current aspects. The evaluation consisted of two written tests, corresponding respectively to the weighting of 60% and
40%.

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. As aulas teóricas com uma
metodologia expositiva, e que foram sempre participativas, são a primeira abordagem dos conteúdos em que os alunos
foram estimulados a colocar questões e a fazer raciocínios baseados nos conhecimentos prévios que têm e vão
adquirindo ao longo do semestre.
A resolução de problemas, a discussão de casos clínicos, o estudo comparativo, sublinhando os preceitos da Prática
Baseada na Evidência, permitem desenvolver a capacidade de raciocínio científico, de integração de conhecimentos, e
estimular o espírito crítico. A consolidação gradual e sustentada do conhecimento segundo um modelo de aprendizagem
continuada melhorou a perceção o impacto da UC na prática profissional.

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 lectures with methodology exhibition,
and were always participatory, are the first approach to the contents in which students were encouraged to ask questions
and to make arguments based on prior knowledge they have and they acquire during the semester.
Problems resolutions, discussions of clinical cases, the comparative study, emphasizing the principles of Evidence Based
Practice, allows developing scientific reasoning skills, integration of knowledge, and stimulates critical thinking. The
gradual and sustained consolidation of knowledge according to a continuous learning model has improved the perception
the impact of CU professional practice.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
DELISA Joel A .; (1992) - Medicina de Reabilitação - Princípios e prática São Paulo : Manole 
Madigan, M.T., Martinko, J. M., Parker, J., Brock Biology of Microorganisms, 11th edition, Prentice Hall Editions, 2005.
PADILHA, José Miguel et al. (2001) – Enfermagem em Neurologia – Formasau, Formação e saúde Lda, Edições Sinais
Vitais.
PHIPPS, Wilma; SANDS, Judith; MAREK, Jane (2003) - - Enfermagem Médico – Cirúrgica. Conceitos e prática Clínica
Lusociência 6 Edição 
Prontuário Terapêutico, Infarmed 
SHEEHY’S S. (2001) – Enfermagem de Urgência: da teoria à prática. 4ª edição. Loures: Lusociência.
THELAN, L. A.; DAVIE, J. K.; DIAN, L. (1996) – Enfermagem de cuidados intensivos: diagnóstico e intervenção. 2ª edição.
Lusodidacta, Loures.

Mapa X - Ética e deontologia em enfermagem / Ethics and deontology in nursing

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Ética e deontologia em enfermagem / Ethics and deontology in nursing

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
 Abílio Madeira Figueiredo- T:11; TP:13; OT:2

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
 NA
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6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Compreender a relação entre a perspetiva ética, a moral e a deontologia profissional
Analisar a perspetiva ética no contexto da saúde e da sociedade em geral
Referenciar os valores humanos em ação no âmbito da perspetiva ética
Desenvolver conhecimentos, habilidades e competências para tomada de decisões conforme a ética e o código
deontológico
Exercer a cidadania segundo os princípios dos direitos humanos

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Understand the interrelationship between ethical perspective, moral and professional deontology
Analyze the ethical perspective in the context of health and society in general
To reference human values in action within the ethical perspective
Develop knowledge’s, skills and competences to make decisions with reference to the code of ethics
Practice citizenship according to the principles of human rights

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. A ética e o homem
1.1. Conceito de ética
1.2. A praxis humana
1.3. A ação, o bem e a felicidade
1.4. A amizade
1.5. O mundo do homem
1.6. Sentido existencial e morte
2. Ética e moral
2.1. A vida privada
2.2. A vida pública
2.3. A vida institucional
2.4. Eu e os outros: relação intersubjetiva
3. Ética e educação
3.1. A pessoa humana
3.2. O apelo dos valores
3.3. Relativismo e universalidade
3.4. A liberdade
3.5. Desenvolvimento ético-moral
4. Ética e deontologia
4.1. Princípios éticos fundamentais
4.2. Direitos humanos
4.1. Dilemas éticos
4.4. Código deontológico do enfermeiro
4.2. Comissões de ética para a saúde

6.2.1.5. Syllabus:
1. Ethics and the man
1.1. Concept of ethics
1.2. The human praxis
1.3. The action, the good and happiness
1.4. Friendship
1.5. The world of man
1.6. Existential meaning and death
2. Ethics and moral
2.1. The private life
2.2. The public life
2.3. The institutional life
2.4. Self and others: intersubjective relationship
3. Ethics and education
3.1. The human person
3.2. The appeal of values
3.3. Relativism and universality
3.4. Freedom
3.5. Ethical-moral development
4. Ethics and deontology
4.1. Fundamental ethical principles
4.2. Human rights
4.1. Ethical dilemmas
4.4. Code of ethics of nurses
4.2. Ethics committees for health
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6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Os objetivos estão formulados visando os capítulos dos conteúdos programados, por forma a que o aluno desenvolva
capacidades e competências de reflexão, análise e crítica, segundo a perspetiva ética. Verifica-se, assim, uma interligação
constante e substantiva dos objetivos e dos conteúdos programáticos da unidade curricular. Os objetivos pretendem
dinamizar a aprendizagem e a formação pessoal e profissional, tendo por referência um quadro de valores. O
desenvolvimento de uma consciência ética é o elemento chave para a compreensão de fenómenos problemáticos da vida
humana, que exigem a observância de um processo de decisão credível e consistente.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The objectives are made aiming the programmed contents, to develop the capacities and competences of reflection,
analysis and criticism by student, according to the perspective of ethics. Thus, there is a steady connection between the
objectives and the contents of the curricular unit. The objectives aim to enhance the learning process and the personal and
professional formation, according to a frame of values. The development of an ethical awareness are key elements of the
understanding of problematic issues in human life, that demand the compliance of a positive decision making process.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As estratégias a desenvolver visam uma aprendizagem centrada no aluno, promovendo o desenvolvimento de
capacidades de análise crítica, tornando-se o aluno o centro do processo de ensino/aprendizagem. Assim, devem
implementar-se métodos de ensino ativos que favoreçam no aluno uma atitude interventiva, reflexiva e proativa.
Metodologia
- Exposição dos temas
- Participação, interação e cooperação
- Análise de casos e discussão
- Pesquisa individual
- Acompanhamento tutorial
Avaliação
A participação dos alunos é valorizada em função do empenho demonstrado, da oportunidade, da adequação e da
correção.
- Teste escrito: 20 (vinte) valores.
- Considera-se aprovado o aluno que obtenha classificação igual ou superior a 10 (dez) valores.
No processo de avaliação é observado o Regulamento dos Estatutos Especiais.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The strategies aim at developing student-centered learning, promoting the development of skills for critical analysis,
becoming the student the center of the teaching/learning process. Thus, should be put in active teaching methods that
encourage the student an interventional, reflective and proactive attitude.
Methodology
- Exposure of the topics
- Participation, interaction and cooperation
- Critical analysis, reflection and discussion of practical situations
- Self and monitored research
Evaluation
Student participation is valued on the basis of demonstrated commitment, opportunity, appropriateness and correctness.
- Written test: 20 (twenty) values
The student passes if he/she obtains a rating equal to or greater than 10 (ten) values. 
In the evaluation process is observed the Regulation of the Special Statute.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Os objetivos traduzem-se na aquisição de conceitos fundamentais de ética, moral e deontologia profissional. Assim, as
metodologias de ensino visam promover a concretização dos objetivos de aprendizagem, apelando a um quadro de
valores para o desenvolvimento pessoal e profissional. Para além da exposição dos conceitos, procura-se, pelo debate e
discussão, o envolvimento do aluno, a sua participação e sentido crítico e reflexivo. Por isso, são objeto de análise
situações da vida relacional e da prática profissional, que pelo seu conteúdo dilemático intima a uma decisão. Por outro
lado, implementa-se o estudo de casos e a resolução de problemas com base nos princípios éticos, visando a prática
profissional.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The objectives are reflected in the acquisition of fundamental concepts of ethics, morality and professional deontology.
Thus, the teaching methodologies aimed at promoting the achievement of learning objectives by appealing to a frame of
values for personal and professional development. In addition to the presentation of the concepts, seeks to, the debate and
discussion, student involvement, participation and critical and reflective sense. So, are the object of analysis of relational
life situations and professional practice which by their intimate dilemmatic content to make a decision. On the other hand,
implements the case study and problem solving based on ethical principles to professional practice. 
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6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Obrigatória
Aranguren, J. L. L. (1997). Ética. Madrid: Editorial Biblioteca Nueva. 
Aristóteles (2004). Ética a Nicómaco. Tradução de António C. Caeiro. Lisboa: Quetzal Editores. 
Figueiredo, A. (2004). Ética e formação em enfermagem. Lisboa: Climepsi Editores. 
Hessen, J. (2001). Filosofia dos valores. Coimbra: Almedina. 
Nunes, L.; Amaral, M.; Gonçalves, R. (Coord.). (2005). Código deontológico do enfermeiro. Lisboa: Ordem dos Enfermeiros.
Ricoeur, P. (1991). O si-mesmo como um outro. Campinas: Papirus Editora.
Savater, F. (2008). Convite à ética. Lisboa: Fim de Século.
Tolstoi, L. (2008). A morte de Ivan Ilitch. Alfragide: Leya.

Recomendada
Beauchamp, T.; Childress, J. (2009). Principles of biomedical ethics. 6th ed., New York: Oxford University Press. 
Dolgoff, R.; Harrington, D.; Loewenberg, F. (2012). Ethical decisions for social work practice. 9th ed., Belmont (USA):
Brooks/Cole. 
Thompson, I., Melia, K., Boyd, K. (2004). Ética em enfermagem. 4.ª ed., Loures: Lusociência.

Mapa X - Enfermagem de Saúde Comunitária I / Community Health Nursing I

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Enfermagem de Saúde Comunitária I / Community Health Nursing I

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
 Ezequiel Martins Carrondo - T:21; TP:23; OT:2

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
 Agostinha Esteves Melo Corte - T:7; TP:10; OT:2

 Ermelinda Maria Bernardo Gonçalves Marques - T:11; TP:19; OT:2

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Compreender a importância da enfermagem de saúde comunitária no contexto dos cuidados de saúde;

 Desenvolver a reflexão crítica no âmbito saúde pública/saúde comunitária, saúde da mulher/casal, criança/ jovem, adulto e
idoso;

 Adquirir conhecimentos sobre as necessidades dos indivíduos, famílias e comunidades, numa perspetiva epidemiológica;
 Adquirir conhecimentos sobre a resolução dos problemas de saúde, num contexto epidemiológico. 

 Adquirir conhecimentos sobre medidas de frequência da doença, aplicando a metodologia epidemiológica;
 Adquirir conhecimentos sobre cálculo do risco relativo.

 

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 Understand the importance of community health nursing in the context of health care;

 Develop critical thinking within public health / community health, women's health / couple, child/young, adult and elderly;
 To acquire knowledge about the needs of individuals, families and communities in an epidemiological perspective;

 To acquire knowledge to solve the health problems in epidemiological context;
 To acquire knowledge on measures of disease frequency, applying epidemiological methods;

 To acquire knowledge to calculate relative risk.
 

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
 1.Enfermagem de Cuidados de Saúde Primários:

 Conceitos fundamentais. Evolução histórica. Organizações internacionais. Cuidados de saúde. Plano nacional de saúde.
Programas nacionais de saúde. Perfil do Enfermeiro. Promoção da saúde e prevenção da doença. Contributos das teorias
e modelos de enfermagem. Família como foco dos cuidados de enfermagem. Necessidades dos indivíduos, famílias e
comunidade: saúde da mulher/casal, criança/jovem, adulto e idoso. Vacinação. Visita domiciliária. Saúde escolar.
Saneamento do ambiente.

 2. Epidemiologia Básica:
 Epidemiologia: conceito e evolução histórica; epidemiologia descritiva e analítica. Saúde/Doença: história natural da

doença; carateres epidemiológicos; associação e causalidade. Noções gerais sobre estudos epidemiológicos:
classificação; fontes de dados; vieses. Medidas de morbilidade e mortalidade: indicadores de saúde; taxas, razões,
proporções; noção de risco; cálculo do risco. Epidemiologia das doenças infeciosas e não infeciosas.

6.2.1.5. Syllabus:
 Nursing in Context of Primary Health Care:

 Basic concepts. Historical evolution. International health organizations. Health Care. National Health Plan. National Health
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Programs. Profile of nurses. Health Promotion and Disease Prevention. Contributions of the nursing theories and models.
Family as focus in nursing care. Health needs of individuals/families and communities: Women and Couple Health,
Children/Youth, Adult and Elderly. Vaccination. Home visiting. School health. Environmental sanitation.
Basic Epidemiology:
Epidemiology: concept and historical evolution; descriptive and analytic epidemiology. Health/illness: natural history of
disease; epidemiological characters; association and causality. General notions in epidemiological studies: classification;
data sources; bias. Measures of mortality and morbidity: health indicators; rates, reasons, proportions; notion of risk;
Calculation of the risk. Non-infectious and infectious diseases epidemiology.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
A unidade curricular Enfermagem de Saúde Comunitária I integra conteúdos de enfermagem em cuidados de saúde
primários, no âmbito da saúde pública/saúde comunitária, saúde da mulher e do casal, saúde da criança/jovem, saúde do
adulto, saúde do idoso, bem como conteúdos relacionados com a epidemiologia na enfermagem comunitária
(investigação epidemiológica, medidas utilizadas em epidemiologia, epidemiologia das doenças infeciosas e não
infeciosas), permitindo ao estudante a aquisição e desenvolvimento de conhecimentos fundamentais para a reflexão e
compreensão da importância da enfermagem de saúde comunitária no contexto dos cuidados de saúde, para uma
intervenção ajustada às necessidades dos indivíduos/famílias e comunidades, no âmbito dos cuidados de saúde primários
e numa perspetiva epidemiológica, para a compreensão da importância da epidemiologia no contexto dos cuidados de
saúde, para o cálculo do risco e para a resolução dos problemas de saúde num contexto epidemiológico.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The curricular unit “Community Health Nursing I” integrates contents of nursing in Primary Health Care, within the
framework of public health/community health, women's health and of the couple, child/young health, adult health and
elderly health, as well as content-related the applications of epidemiology in community nursing, epidemiological research,
the measures used in epidemiology, and epidemiology of infectious and non-infectious diseases, allowing the student to
acquire and develop fundamental knowledge for reflection and understanding the importance of community health nursing
in the context of health care and for an intervention adjusted to the needs of Health needs of individuals/families and
communities across the life cycle in the context of Primary Health Care and in an epidemiologic perspective, for
understanding the importance of epidemiology in the context of health care, to calculate risk and to solve health problems
in epidemiological context.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Promove-se a utilização de metodologias ativas consistentes com os objetivos e os resultados esperados de
aprendizagem, em que o professor assume a função de facilitador e orientador da aprendizagem e aferidor da aquisição de
competências pelo aluno e o aluno se assume como principal responsável pelo seu próprio processo de aprendizagem,
utilizando estratégias de investigação e de reflexão.
Na avaliação contínua: 1 - É obrigatório cumprir todos os momentos de avaliação; 2 - É obrigatório obter uma
classificação mínima de 08,00 valores nas provas escritas de avaliação de conhecimentos (frequência) para poder fazer
média ponderada com os restantes parâmetros de avaliação; 3 - A nota final resulta da média aritmética ponderada da
classificação obtida nas provas escritas de avaliação de conhecimentos (70%) e na avaliação dos trabalhos escritos de
grupo com apresentação e discussão individual (30%).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
We promote active methodologies consistent with the objectives and expected learning outcomes, in which the teacher
assumes the role of advisor and facilitator of learning and skills acquisition sealer and the student assumes the primary
responsibility for their own learning process, using research strategies and reflection.
In continuous assessment: 1 - It is required to meet all assessment times; 2 - It is obligatory obtain a minimum grade of
08.00 values in the written tests of knowledge assessment (frequency) to be able to do weighted mean with the other
evaluation parameters; 3 - The final grade is the weighted arithmetic average of the marks obtained in the written
knowledge assessment tests (70%) and the marks obtained in the written works group with presentation and discussion
(30%).

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
A utilização de metodologias ativas, em que o professor assume a função de facilitador e orientador da aprendizagem e
aferidor da aquisição de competências pelo aluno e o aluno se assume como principal responsável pelo seu próprio
processo de aprendizagem, utilizando estratégias de investigação e de reflexão, permitem que o estudante compreenda a
importância da enfermagem de saúde comunitária no contexto dos cuidados de saúde, desenvolva a reflexão crítica no
âmbito saúde pública/saúde comunitária, saúde da mulher e do casal, saúde da criança/do jovem, saúde do adulto e saúde
do idoso, adquira conhecimentos necessários para uma intervenção ajustada às necessidades dos indivíduos/famílias e
comunidade ao longo do ciclo vital, em contexto dos cuidados de saúde primários e numa perspetiva epidemiológica,
aprofunde conhecimentos sobre medidas de frequência, aplicando a metodologia epidemiológica, adquira conhecimentos
sobre cálculo de risco e a resolução dos problemas de saúde, num contexto epidemiológico.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
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The use of active methodologies, in which the teacher assumes the role of advisor and facilitator of learning and skills
acquisition and the student assumes the primary responsibility for their own learning process, using research strategies
and reflection, allow the student to understand the importance of community health nursing in the context of health care,
develop critical thinking in public health/community health, women's health and of the couple, child and young health,
adult health and elderly health, acquire knowledge necessary for an intervention adjusted to the needs of different groups
in the context of Primary Health Care in an epidemiological perspective, acquire knowledge of frequency measures,
applying epidemiological methodology, acquire knowledge about risk calculation and resolution of health problems, in an
epidemiological context.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Beaglehole, R; Bonita, R; Kjellström, T (2003). Epidemiologia Básica. Lisboa: Escola Nacional de Saúde Pública.
Berger, L et al. (1995). Pessoas idosas, uma abordagem global. Lisboa: Lusodidacta.
Caja López, C (2003). Enfermería Comunitaria III: Atención Primaria (2ª ed). Barcelona: Masson.
Girbau Garcia, M R (2002). Enfermeria Comunitaria I: Salud Pública. Barcelona: Masson. 
Pereira, M G (1995). Epidemiologia: teoria e prática. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan.
Piédrola Gil, G et al. (2008). Medicina Preventiva Y Salud Publica (11ª ed.). Barcelona: Masson.
Stanhope, M; Lancaster, J (2011). Enfermagem de Saúde Pública: Cuidados de saúde na comunidade centrados na
população (7ª ed.). Loures: Lusodidacta.
Normativos e Referenciais: Ministério da Saúde; Ordem dos Enfermeiros; Organização Mundial de Saúde.
Recomendada:
Gordis, L (2011). Epidemiologia (4ª ed.). Loures: Lusodidacta.
Loureiro, I; Miranda, N (2010). Promover a Saúde: Dos fundamentos à acção. Coimbra: Almedina.

Mapa X - EC - Cuidar em Contexto Comunitário / EC - Care in Community Context

6.2.1.1. Unidade curricular:
 EC - Cuidar em Contexto Comunitário / EC - Care in Community Context

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
 Ezequiel Martins Carrondo - E:30

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
 Júlia Maria Correia Coelho Moura - E:18

 Maria Hermínia Nunes Barbosa- E:66

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Identificar a estrutura física, orgânica e funcional da Unidade de Saúde; 

 Identificar os recursos existentes na área geodemográfica da Unidade de Saúde e sua articulação;
 Observar e colaborar com a equipa nas diferentes atividades, de acordo com os conhecimentos adquiridos;

 Desenvolver destreza manual e habilidades técnicas;
 Promover a interiorização de conhecimentos técnico-científicos adquiridos;

 Refletir sobre a importância do trabalho em equipa no atendimento ao individuo, família, grupos e comunidade.
 

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 Identify the physical, organic and functional structure of the Health Unit;

 Identify the existing resources in the geodemographic area of the Health Unit and their articulation;
 Observe and collaborate with the team in the different activities, according to the knowledge acquired;

 Develop manual dexterity and technical abilities;
 Promote the internalization of scientific and technician knowledge acquired;

 Reflect about the importance of the teamwork in assistance of the user, family, groups and community. 

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
 Durante o ensino clínico os estudantes devem observar e colaborar em atividades no âmbito da saúde da mulher, da

saúde do recém-nascido, da criança e do adolescente, da saúde do adulto e do idoso, da saúde escolar, da vacinação, dos
cuidados no domicílio, dos cuidados em situação de doença aguda, do acompanhamento clínico das situações de doença
crónica.

 
Assim, preconiza-se que os estudantes observem e colaborem no âmbito da consulta de enfermagem, avaliação e registo
de sinais vitais, avaliação e registo de parâmetros de crescimento e desenvolvimento na criança, educação para a saúde,
preparação, administração e registo de vacinas, preparação, administração e registo de terapêutica, execução de pensos
simples, ligaduras, algaliação, entubação nasogástrica, alimentação entérica e respetivos registos, visita domiciliária.
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Todas as atividades dos estudantes são obrigatoriamente desenvolvidas sob a supervisão do Enfermeiro do
Serviço/Unidade.

6.2.1.5. Syllabus:
During the clinical education students observe and collaborate on activities within women's health, the health of the
newborn, child and adolescent, health in adults and the elderly, school health, immunization, health care in home, care in
situations of acute illness, clinical monitoring of chronic disease situations.

It is intended that students observe and collaborate in nursing consultation, assessment and registration of vital signs,
assessment and registration parameters of growth and development in children, health education (scheduled and timely),
preparation, administration and registration of vaccines, preparation, administration and registration of therapeutics,
performing simple dressings, bandages, indwelling catheterization, nasogastric intubation, enteral feeding and respective
registration, home visiting.

All activities of students are compulsorily developed under the supervision of the Nurse's Office / Unit.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Pretendendo-se que o ensino clínico contribua para o desenvolvimento de competências de conhecimento e compreensão
do contexto profissional, para a aplicação dos conhecimentos científicos e técnicos, adquiridos durante o ensino teórico,
nas diferentes vertentes do ensino clínico e para a formulação de juízos no decurso da prestação de cuidados, bem como,
para as competências de comunicação e de aprendizagem autónoma, os estudantes são integrados nas equipas
prestadoras de cuidados de enfermagem, permitindo-lhes identificar a estrutura física, orgânica e funcional da Unidade de
Saúde, dos recursos existentes na respetiva área geodemográfica e sua articulação, observar e colaborar nas diferentes
atividades, de acordo com os conhecimentos adquiridos, bem como desenvolver a destreza manual e habilidades
técnicas, interiorizar conhecimentos técnico-científicos e refletir sobre a importância do trabalho em equipa no
atendimento ao utente, família, grupos e comunidade.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
It wants that clinical education contributes to the development of knowledge and understanding of the professional
context skills, for application of scientific and technical knowledge, acquired during the theoretical training, in different
aspects of clinical education and to formulate judgments on course the provision of care, as well for communication and
autonomous learning skills, students are integrated into nursing care teams, allowing them to identify the physical
structure, organic and functional of the Health Unit, existing resources in the geodemographic area of the Health Centre
and its articulation, as well as the development of technical skills and manual dexterity, the internalization of technical and
scientific knowledge acquired and the reflection on the importance of teamwork in assistance of the user, family, groups
and community.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os instrumentos de avaliação são da responsabilidade do professor, com a corresponsabilidade do estudante:
autoavaliação, da responsabilidade do estudante, levando-o a refletir sobre o trabalho realizado e a evolução da
aprendizagem; heteroavaliação, da competência do docente e do enfermeiro orientador, com a colaboração da equipa de
enfermagem (formulários em vigor na ESS). 
A classificação final da unidade curricular traduz-se numa escala inteira de zero a vinte valores, constituindo uma nota
única resultante da avaliação do desempenho do estudante e do relatório, de acordo com a aplicação da seguinte fórmula:
uma vez a classificação do desempenho no ensino clínico, mais uma vez a classificação do relatório individual, a dividir
por dois.
A classificação negativa (inferior a metade do valor máximo) em pelo menos um item dos componentes da heteroavaliação
implica a reprovação do estudante, pelo que lhe não será aplicada a fórmula de classificação final do ensino clínico.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The assessment instruments for clinical teaching are a teacher's responsibility, with the co-responsibility of the student:
Self-assessment, responsibility of the student, leading him to reflect on the work done and the evolution of their learning;
hetero, competence of teachers and nurse advisor, with the collaboration of the elements of the nursing team (forms in
place at ESS).
The final classification of the clinical teaching will translate into a whole range of zero to twenty values, constituting a
single note from the evaluation of student performance and report according to the following formula: once classification
performance in clinical teaching again the classification of individual report divided by two.
The classification negative (less than half the maximum value) on at least one item of the components of hetero-evaluation
implies disapproval of the student, so it will not apply the formula for the final classification of clinical teaching.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Os estudantes são integrados nas equipas de enfermagem, observando e colaborando nas atividades de
enfermagem/programas de saúde, sendo, preferencialmente, orientados por um Enfermeiro designado pela Unidade de
Saúde, tendo o docente um papel de orientação e supervisão pedagógica.
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Para além das atividades relacionadas com a prestação de cuidados de enfermagem, pretende-se que o estudante
participe na preparação do ensino clínico, elaborando o projeto de ensino clínico em cada Unidade de Saúde, o qual deve
ser aprovado pelo Professor e pelo Enfermeiro Orientador. Os estudantes elaboram o projeto de ensino clínico, individual
ou em grupo, visando o planeamento da aprendizagem, tendo por referência os objetivos da unidade curricular de ensino
clínico e a aquisição/desenvolvimento de competências do enfermeiro de cuidados gerais (Ordem dos Enfermeiros). Na
elaboração do projeto de ensino clínico os estudantes procedem à análise do contexto do ensino clínico, à definição dos
objetivos a atingir e das atividades a desenvolver para a sua consecução, bem como à elaboração do respetivo
cronograma de atividades.

O registo das atividades diárias deve ser uma prática a desenvolver pelo estudante, tendo em vista o aperfeiçoamento da
escrita profissional e a reflexão sobre a prática clínica. Assim, o estudante deverá fazer um registo pessoal diário das
atividades desenvolvidas e uma reflexão semanal, o que também facilitará a elaboração do relatório individual de ensino
clínico. O registo diário de atividade (e a reflexão semanal) poderá ser analisado, a qualquer momento, pelo Professor e/ou
Enfermeiro orientador, tendo como objetivo a reorientação do processo ensino-aprendizagem.

O estudante realiza um relatório de ensino clínico, individual. O relatório, para além da introdução e da conclusão, deve
integrar uma análise critico-reflexiva, tendo por base os objetivos do ensino clínico e as atividades desenvolvidas. A
análise crítico-reflexiva deve ser trabalhada ao longo do ensino clínico, em função das atividades que diariamente vão
sendo desenvolvidas, tendo por referência a aquisição e desenvolvimento de competências.

As estratégias em referência proporcionam aos estudantes o desenvolvimento de competências de conhecimento e
compreensão do contexto profissional, permitindo-lhes identificar a estrutura física, orgânica e funcional da Unidade de
Saúde, dos recursos existentes na respetiva área geodemográfica e sua articulação, observar e colaborar nas diferentes
atividades, de acordo com os conhecimentos adquiridos, bem como desenvolver a destreza manual e habilidades
técnicas, interiorizar conhecimentos técnico-científicos e refletir sobre a importância do trabalho em equipa no
atendimento ao utente, família, grupos e comunidade.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Students are integrated into nursing teams, observing and working in the various activities of nursing/health programs,
and preferably guided by a nurse designated by the Health Unit, and the teacher a role of guidance and pedagogical
supervision.
In addition to the activities related to the direct provision of nursing care, it is intended that the student participates in the
preparation of clinical education, elaborating a project in each health unit, which must be approved by the Professor and
nurse Advisor. Students prepare the project, individual or in group, aimed at planning of learning, with reference to the
objectives of the curricular unit and the acquisition/development of competencies of general nurse (Portuguese Order of
Nurses). In preparing the project, students undertaking the analysis of the clinical education context, the definition of the
objectives to be achieved and activities to be developed for its achievement, as well as the preparation of the respective
schedule of activities. 
The registration of daily activities should be a practice to develop by the student, in view of the improvement of
professional writing and reflection on practice. Thus, the student must make a personal registration of daily activities and a
weekly reflection, which will also facilitate the development of the individual report of clinical education. The daily
registration of activities (and the weekly reflection) should be included in an appendix to the individual report to be
delivered by the student. This record may be reviewed at any time by Professor and/or nurse advisor, aiming to reorient the
teaching-learning process.
The student must make a clinical education report, individual. The report, besides the introduction and conclusion, should
integrate a critical-reflexive analysis, based on the objectives of clinical teaching and activities. A critical and reflective
analysis should be worked along the clinical teaching, according to the daily activities that are being developed. The
student should reflect on their practice and present a critical and reflective analysis about him. Thus, this reflection should
consider how the clinical teaching and corresponding learning developed, with reference to the acquisition and
development of competencies.
The strategies in reference provide students development of competencies of knowledge and understanding of
professional context, allowing them to identify the physical, organic and functional structure of the Health Unit, existing
resources in the geodemographic area of the Health Centre and its articulation, to observe and collaborate with the nursing
team in the different activities, according to the knowledge acquired, as well as the development of technical skills and
manual dexterity, the internalization of technical and scientific knowledge acquired and the reflection on the importance of
teamwork in assistance of the user, family, groups and community.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Berger, L et al. (1995). Pessoas idosas, uma abordagem global. Lisboa: Lusodidacta.
Bolander, V. R. (1998). Enfermagem fundamental: uma abordagem psicofisiológica (3ª ed.). Lisboa: Lusodidacta.
Caja López, C (2003). Enfermería Comunitaria III: Atención Primaria (2ª ed). Barcelona: Masson.
Girbau Garcia, M R (2002). Enfermeria Comunitaria I: Salud Pública. Barcelona: Masson. 
Loureiro, I; Miranda, N (2010). Promover a Saúde: Dos fundamentos à acção. Coimbra: Almedina.
Martin Zurro, A; Cano Pérez, J (2008). Atención Primaria: Conceptos, organización y práctica clínica (6ª ed.). Barcelona:
Elsevier.
Piédrola Gil, G et al. (2008). Medicina Preventiva Y Salud Publica (11ª ed.). Barcelona: Masson.
Stanhope, M; Lancaster, J (2011). Enfermagem de Saúde Pública: Cuidados de saúde na comunidade centrados na
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população (7ª ed.). Loures: Lusodidacta.
Normativos e Referenciais: Ministério da Saúde; Ordem dos Enfermeiros; Organização Mundial de Saúde.

Mapa X - Psicologia da saúde / Health Psychology

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Psicologia da saúde / Health Psychology

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
 Odília Domingues Cavaco - T:45;TP:18;OT:9; S:27

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):
 - Conhecer o que caracteriza a personalidade no seu desenvolvimento normal;

 - Conhecer/identificar as alterações a esse desenvolvimento, especificamente em situações de patologia orgânica; 
 - Perspetivar os fenómenos interacionais em termos sistémicos;

 - Compreender a importância das interações familiares no desenvolvimento individual;
 - Perspetivar determinadas patologias de etiologia psicológica em termos comunicacionais/inte-racionais.

 

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 - Know what characterizes the personality in its normal development.

 - Identify development disturbances, specifically in situations of organic pathology.
 

- Understand interactional phenomena in terms of systemic perspective.
 - Understand the importance of family interactions in individual development.

 - Identify some psychological pathologies in terms of communicational troubles and coping with it.
 

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
 A Psicologia enquanto ciência humana

 A Compreensão do comportamento humano na perspetiva desenvolvimental ao longo do ciclo vital
 A compreensão do comportamento humano na perspetiva sistémica

 O grupo familiar na perspetiva sistémica: as bases epistemológicas
 Modelos sistémicos da 1.ª cibernética

 Os modelos comunicacional, estrutural, transgeracional, desenvolvimental
 Aspetos inovadores da 2.ª cibernética 

 Leitura sistémica de situações clínicas – enurese, toxicodependência, anorexia e bulimia, esquizofrenia, dificuldades
relacionais no casal e na família

 Família e doença crónica
 A compreensão do comportamento humano na perspetiva interacional ou “biopsicossocial” 

 A Personalidade em situação de saúde: o modelo trigonopiramidal
 Motivação e atitude: a modificação dos comportamentos

 Temporalidade e corporalidade
 A Personalidade em situação de doença – variáveis psicológicas

 Stress e coping no contexto da saúde
 A relação técnico de saúde - utente

6.2.1.5. Syllabus:
 Psychology as a human science

 The understanding of human behavior in the developmental perspective
 The understanding of human behavior in systemic perspective

 The family group in systemic perspective: the epistemological bases
 The aspects of first order cybernetics

 The communication model, the structural model, the transgenerational model and the developmental model
 Innovative aspects of second order cybernetics

 Systemic approach of some clinical conditions - enuresis, drug addiction, anorexia and bulimia, schizophrenia, relational
difficulties in couple and family.

 Famiy and chronic diease
 The understanding of human behavior in interactional perspective or "biopsychosocial"

 Personality on health status
 The trigonopiramidal personality mode

 Motivation and attitude: the modification of behavior
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Temporality and corporeality
Personality in disease condition- psychological variables
Stress and coping in the health context
The relationship between caregiver – patient

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Sendo que a Enfermagem é uma atividade de cuidado à pessoa de doença física e/ou psicológica, e que portanto exige
uma relação direta com a pessoa doente, torna-se fundamental ter conhecimentos básicos sobre a personalidade, quer em
situação de saúde, quer em situação de doença. Uma boa comunicação com a pessoa doente no sentido do
estabelecimento de uma relação verdadeiramente terapêutica, passa inevitavelmente pela avaliação do que o doente
conhece e de como ele valora esse conhecimento no que à situação de doença diz respeito. 
A perspetiva sistémica aplicada ao grupo familiar oferece uma leitura das interações familiares e da relação dessas
interações com o desenvolvimento individual muito rica e frutífera em termos práticos. Um "olhar" sistémico ou
interacional para as mais diversas patologias ditas mentais permite uma outra leitura da sua génese e um outro tipo de
intervenção que inclui todos os elementos da família e não apenas o paciente-identificado.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Given that nursing is an activity of care to the persons in a physical and / or psychological pathologic condition, and
therefore requires a direct relationship with the ill person, it becomes essential to have basic knowledge about personality,
whether in health status, or in disease situation. A functional communication with the sick person for the establishment of
a truly therapeutic relationship, inevitably implies the assessment of what the patient knows and how he evaluates this
knowledge in the situation of disease. 
The systemic perspective applied to the family group offers a view of family interactions and of relationship of these
interactions with individual development very rich and fruitful in practical terms.
A systemic "look" for many different mental disorders allows another view of its genesis and another type of intervention
that includes all elements of the family and not just the patient-identified. 

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Trabalho Escrito – 40% (30% - Apresentação Oral;10 % Apresentação Escrita)
Frequência – 50%
Aulas TP – Participação ativa nas aulas -10%

A admissão a exame requer a presença nas aulas TP em, pelo menos, 75%.

A aprovação à unidade curricular requer uma classificação final igual ou superior a 9,5 valores.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures (TP) – active participation in TPs – 10%
Written group essay – 40% (30% oral presentation; 10% written presentation)
Test- 50%

Admission to the exam requires attending TP classes in at least 75%.
Approval of course requires a final grade equal to or greater than 9.5.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
A aula expositiva, incluindo a utilização de meios audiovisuais (acetato, diapositivo, filme, ou simplesmente a escrita no
quadro em simultâneo com o discurso), tem como objetivo que o aluno tome contacto com as várias temáticas do módulo,
sobretudo por se tratar de assuntos novos para a maioria, senão mesmo para todos os alunos. A apresentação dos
conteúdos dum modo organizado e sequencial, indicando sempre as referências bibliográficas a que se reportam, as
quais devem ser consultadas para um aprofundamento dos temas, permite contextualizar o aluno, fornecendo-lhe além de
novos conhecimentos (sobre a personalidade no seu desenvolvimento normal e sobre as alterações a esse
desenvolvimento, especificamente em situações de patologia de etiologia orgânica), sobretudo uma nova perspetiva - a
psicológica.
A aula interativa, partindo de questões levantadas a partir dos conteúdos teóricos, tem como objetivo que o aluno
desenvolva a capacidade de reflexão ao confrontar o seu modo habitual de pensar (estereótipos acerca da personalidade)
com um outro modo que lhe é novo (o que se diz em termos científicos ser a personalidade).
A possibilidade de verbalização, constituindo um treino em si mesmo, e o confronto de diferentes "vozes" ( a sua, as dos
colegas e a do docente), são um teste à capacidade do aluno dos novos conteúdos. Compreensão essa que ele deverá ser
capaz de aplicar a situações concretas equivalentes às discutidas em aula. Ao saber fazer uma leitura psicológica da
pessoa em situação de doença, i.e, ao avaliar corretamente a vivência do doente, saberá em que sentido comunicar/ agir
com ele, doente: lidar com a situação e/ou solicitar a intervenção de outros técnicos. O que requer, por sua vez, saber
fundamentar as suas decisões e saber transmitir, oralmente e / ou por escrito, as informações, ideias, problemas e /ou
soluções, a técnicos e a leigos. Como dizia Ortega Y Gasset, "il faut agir sa pensée avant de penser son action."

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
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Lecture, including the use of audiovisual media (acetate, slide, film, or the blackboard simultaneously with the speech),
aims that student take contact with the thematic of the module, because this are new issues for most if not for all students.
The presentation of contents in an organized and sequential way, indicating always their references, which should be
consulted for further elaboration of the themes, allow to contextualize the students. This, should, in addition to providing
them with new knowledge (about the personality in its normal and abnormal development, specifically in situations of
pathology of organic etiology), will provide a new perspective - the psychological one.
The interactive classes, taking as starting point the issues/questions raised from the theoretical contents, aims to develop
the student's ability to reflect and comparing/confront their habitual way of thinking (personality stereotypes) with another
way of thinking, which is new for them (thinking personality in scientific terms). The possibility of verbalization,
constituting a workout in itself, and the confrontation of different "voices" (theirs, of colleagues and of teacher) are a test
of student’s ability to understand the new contents. This understanding, students should be able to apply to similar
situations to those discussed in class. By having a psychological view about a person's illness situation, in other words,
doing a proper evaluation/assessment of the patient’s experience, students will know to communicate/act with that patient:
coping with and/or request the intervention of other technicians. This requires, in turn, to substantiate their decisions, and
know to transmit, orally and in writing, information, ideas, problems and solutions to technical and lay people. As Ortega Y
Gasset said, "il faut agir sa pensée avant de penser son action" (his mind must act before thinking its action).

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Cavaco. O.D. (2012). Perspetiva construtivista: ao encontro da especificidade humana? Guarda: Instituto Politécnico da
Guarda.
Cavaco, O.D. (1999). A relação eu-outro. Dualidade indivísivel, unidade indizível.
Dissertação de mestrado apresentada à Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra.
Cavaco, O.D. (2012). Comunicação paradoxal e esquizofrenia.Texto não publicado.
Pio-Abreu, J.L. (1998). Comunicação e medicina. Coimbra: Virtualidade.
Pais-Ribeiro, J.I. (2007). Introdução à psicologia da saúde. Coimbra : Quarteto Editora.
Relvas, A.P. (2003). Por detrás do espelho. Da teoria à terapia familiar. Coimbra: Quarteto Editora
Roales - Nieto, J.G. (2004) (Dir.). Psicologia de la salud - Aproximación histórica, conceptual y aplicaciones. Madrid:
Ediciones Pirâmide.
Santos, A.M. (1999). Enigma indecifrável? Psychologica, 22, 103 - 121.
Santos, A.M. (2005). Em busca do humano. Biblos, III. 11 - 36.

Mapa X - Investigação em Enfermagem II / Nursing Research II

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Investigação em Enfermagem II / Nursing Research II

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
 Francisco António Fragoso Duarte - T:12; TP:13; OT:9

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
 Cecília Maria Fernandes da Fonseca - T:15; TP:5

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 - Relacionar os diferentes paradigmas de investigação com o tipo de conhecimento científico produzido.

 - Compreender as etapas de um processo de investigação.
 - Desenvolver hábitos de pesquisa em revistas e livros técnicos e da especialidade e nas bases de dados internacionais de

enfermagem baseada na evidência.
 - Conhecer e aplicar os princípios da estatística descritiva.

 - Compreender resultados de investigação visando a sua integração na prestação de cuidados.
 - Capacitar o estudante para se assumir como utilizador esclarecido dos resultados da investigação, bem como participar

em projetos de investigação em enfermagem ou saúde.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 - Know and understand the various stages of the research process;

 - Knowing the areas of research in nursing;
 - Apply research findings in nursing in providing health care

 - Understand and apply the principles of descriptive and analytical statistics, measures of central tendency and variability

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
 ETAPAS DO PROCESSO DE INVESTIGAÇÃO: FASE EMPIRICA

 1- COLHEITA DE DADOS: Estratégias e procedimentos
 2- ANÁLISE DESCRITIVA

 2.1. Quantitativa
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2.1 Conceitos de Estatística Descritiva;
2.2 Análise exploratória de dados (SPSS)
2.2.1 Distribuições de frequências;
2.2.2 Representação gráfica de dados;
2.2.3 Medidas descritivas
2.2 Qualitativa: Análise de conteúdo

6.2.1.5. Syllabus:
1. RESEARCH PROCESS STEPS: EMPIRICAL STEP
DATA COLLECTION: Strategies and procedures
2. Descriptive analysis
2.1 Quantitative
2.1.1 Concepts of Descriptive Statistics
2.1.2 Exploratory data analysis (SPSS)
2.1.2.1 Frequency Distribution
2.1.2.2 Graphical representation of data
2.1.2.3 Descriptive measures
2.2 Qualitative: content analysis

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Os conteúdos da UC encontram-se estruturados de modo a permitir ao estudante, o conhecimento, a compreensão e a
aplicação da investigação em enfermagem, centrada na colheita e análise descritiva de dados. Desta forma, pretende
valorizar-se a investigação como contributo para o desenvolvimento da enfermagem e como meio para o aperfeiçoamento
dos padrões de cuidados. Visam, ainda, incorpora, na prática, os resultados da investigação válidos e relevantes.
Os conteúdos de análise descritiva têm como objetivo fornecer instrumentos aos alunos que lhes permitam apresentar a
informação de forma clara e sucinta e recorrendo, também, a um programa de tratamento de dados, o SPSS. Tal é
proporcionado através da resolução de exercícios práticos, enquadrados na área da saúde, que exigem a aplicação dos
conceitos introduzidos, a utilização do SPSS e a análise de resultados. Desta forma contribui-se para o desenvolvimento
do pensamento crítico, da capacidade de análise e de resolução de problemas.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The contents of descriptive analysis allow students to have the tools necessary to present the information clearly and
succinctly, using also a data processing program, SPSS (Statistical Package for Social Sciences). These skills are provided
by solving practical exercises, framed in healthcare, which require the application of the concepts introduced, the use of
SPSS and analysis of. In this way, students develop their critical thinking and their ability to analyze and solve problems.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
1) Avaliação contínua: realização de duas provas escritas, cada uma classificada de 0 a 20 valores.
Uma prova escrita (Prova A) incidirá sobre os conteúdos: 1 e 2.2
A outra prova escrita (Prova B) incidirá sobre os restantes conteúdos programáticos (2.1).
Um aluno obterá aprovação se o resultado em cada uma das provas escritas for superior ou igual a 9,5 valores.
2) A nota final corresponderá à seguinte soma ponderada das duas provas:
Nota Final = Nota da Prova A × 0,6+ Nota da Prova B × 0,4

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
1) Continuous assessment: two written tests, each of them will be classified from 0 to 20 values. One of the written tests
(Test A) focus on content: 1 and 2.1. The other written test (Test A) evaluates the remaining contents. A student will get
approval if the result in each of the written tests is greater than or equal to 9,5 values and if not exceed the allowed number
of absences in the theoretical-practical lessons.
2) The final score is the weighted sum of the scores of the written tests as following:
Final Score = Score of the Test A × 0,6 + Score of the Test B × 0,4.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia de ensino a seguir consta de exposições teóricas, complementadas por exercícios práticos, onde será
utilizado o quadro, o computador e o projetor multimédia, promovendo-se ativamente a participação dos alunos. No
decorrer de algumas sessões letivas TP os alunos irão explorar o SPSS e utilizá-lo, como ferramenta auxiliar, à análise
exploratória de dados. Os alunos serão interpelados no sentido de exporem as suas resoluções e conclusões, dos
exercícios propostos, perante os colegas. Desta forma, é-lhes proporcionada a possibilidade de aplicarem os
conhecimentos adquiridos, de desenvolverem a sua capacidade de expor e fundamentar as suas opiniões.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodology will involve theoretical lectures, supplemented by practical exercises, where the blackboard is
used, the computer and multimedia projector, will be promoted the active participation of the students. During some TP
sessions students will explore the SPSS and use it as an auxiliary tool for exploratory data analysis. Students will be
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challenged in order to present their resolutions and conclusions, the proposed exercises, to colleagues. Thus, they can
apply the knowledge acquired, develop their ability to explain and justify and to use information technologies

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Bardin, L (2009) - Análise de Conteúdo. Lisboa: edições 70.
Cunha, Gilda; Martins, Maria; Sousa, Ricardo; Oliveira, Filipa (2007). Estatística aplicada às ciências e tecnologias da
saúde. LIDEL.
Dawson, Beth; Trapp, Robert G. (2003). Bioestatística Básica e Clínica. McGraw-Hill.
Fortin, M.-F. (2009) – Fundamentos e etapas do processo de investigação. Lusociência, Loures.
Fonseca, C., (2014). Caderno de exercícios. Material didático para UC de Investigação em Enfermagem II, ESS/IPG.
Gauthier, B. (2003) – Investigação social: da problemática à colheita de dados. Lusociência, Loures
Maroco, J. (2007). Análise Estatística com utilização do SPSS. Edições Sílabo.
Murteira, J.F.B. (1993). Análise Exploratória de Dados – Estatística Descritiva. Editora McGraw-Hill.
Reis, E. (2000). Estatística Descritiva. Edições Sílabo.
Streuber, Helen J.; Carpenter, Dona R. (2002) - Investigação Qualitativa em enfermagem. 2ª ed., Lusociência, Loures.

Mapa X - Enfermagem Médica e de Reabilitação / Medical Nursing and Rehabilitation

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Enfermagem Médica e de Reabilitação / Medical Nursing and Rehabilitation

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
 Paulo Jorge Cruz Tavares - T:39; TP:18; PL:3;OT:5

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
 Luís António Videira - T:11; TP:6; PL:3; OT:1

 Maria João Almeida Nunes - T:23; TP:9; PL:1; OT:2
 Paulo Jorge Lopes Matos - T:8; TP:3; PL:1; OT:1

 

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 • Adquirir conhecimentos sobre fisiopatologia, sinais e sintomas, métodos de estudo, prevenção e tratamento aos doentes

nas diversas patologias do foro médico-cirúrgico;
 • Conhecer as bases do processo fisiopatológico, tendo em vista a compreensão das alterações produzidas pela doença

no ser humano;
• Identificar as necessidades fundamentais que estão afetadas num doente com patologias da área; 

 • Adquirir conhecimentos que suportem a prestação de cuidados a doentes do foro médico-cirúrgico aos três níveis de
prevenção; 

 • Compreender o indivíduo doente, as implicações resultantes da doença a nível pessoal, familiar e comunitário; 
 • Elaborar e executar um plano de ação de Enfermagem a fim de responder às necessidades do doente e família

identificadas;
 • Identificar, planear, executar e avaliar cuidados de enfermagem a doentes com afeções médico-cirúrgicas aos três níveis

de prevenção de forma holística.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 • Acquire knowledge about the pathophysiology, signs and symptoms, methods of study, prevention and treatment to

patients in various medical and surgical disorders of the forum; 
 • Know the foundations of the pathophysiological process in order to understand the changes produced by disease in

humans; 
 • Identify the basic needs that are affected in a patient with pathologies of the area; 

 • Acquire knowledge that support the delivery of care to patients from medical and surgical disorders of the three levels of
prevention; 

 • Understand the individual patient, the implications resulting from personal illness, family and community levels; 
 • Develop and execute a plan of action of Nursing in order to meet the identified needs of the patient and family; 

 • Evaluate the results in order to improve their future performance; 
 • Identify, plan, implement and evaluate nursing care for medical-surgical patients with the three levels of prevention

disorders.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
 I – ENFERMAGEM MÉDICA E REABILITAÇÃO: Conceitos 

 II – SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES FUNDAMENTAIS NA PESSOA COM PROBLEMAS CARDIOVASCULARES; COM
DOENÇAS INFETO – CONTAGIOSAS; COM DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS; COM
PROBLEMAS A NIVEL REUMÁTICAS E DO COLAGÉNIO; COM PROBLEMAS A NIVEL NEUROLÒGICAS; COM PROBLEMAS
A NIVEL HEMATOLÓGICO E SISTEMA RETICULO-ENDOTELIAL; COM PROBLEMAS A NIVEL ENDÓCRINO E METABÓLICO;
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COM PROBLEMAS DERMATOLÓGICO; COM PROBLEMAS DE AUDIÇÃO, FONAÇÃO; COM PROBLEMAS A NIVEL
ONCOLÓGICO; COM DOR.

6.2.1.5. Syllabus:
I – MEDICAL NURSING AND REHABILITATION: Concepts; 
II – SATISFACTION OF FUNDAMENTAL NEEDS IN PERSON WITH CARDIOVASCULAR PROBLEMS; WITH DISEASES
INFETO – CONTAGIOUS; WITH SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES; WITH A LEVEL AND COLLAGEN RHEUMATIC; WITH
A LEVEL NEUROLOGICAL; WITH PROBLEMS AND A LEVEL HAEMATOLOGICAL RETICULOENDOTHELIAL SYSTEM; WITH
A LEVEL ENDOCRINE AND METABOLIC; WITH PROBLEMS DERMATOLOGICAL; WITH HEARING PROBLEMS,
PHONATION; WITH A LEVEL ONCOLOGIC; WITH PAIN.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
A saúde, a doença e a promoção/educação para a saúde, centrados no utente e a “família”, bem como o conjunto de
intervenções de enfermagem mais adequadas à resolução dos problemas destes ao longo do seu ciclo vital, permitindo a
aquisição de conhecimentos fundamentais para o reconhecimento desses problemas numa perspetiva holística, a
identificação de estratégias técnico-científicas de intervenção nas necessidades, na promoção da saúde e prevenção da
doença, no âmbito da enfermagem médica e de reabilitação.
Os problemas do utente e suas manifestações, em resultado de alterações, a sua etiologia, diagnóstico e tratamento, com
vista à sua recuperação e reabilitação, permitindo a aquisição de conhecimentos técnico-científicos, humanos e
socioculturais, bem como o desenvolvimento de competências na prestação de cuidados de enfermagem de forma
sistemática e em situação de comprometimento da homeostasia interna e consequentemente da qualidade de vida.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
• The health, disease and the promotion / health education, user-centered and the "family" as well as the number of nursing
interventions best suited to tackling these throughout its life cycle, allowing the acquisition of fundamental knowledge for
the recognition of these problems in a holistic perspective, identifying technical and scientific strategies of intervention on
the needs / problems, in health promotion and disease prevention in the context of medical nursing and rehabilitation.
• The wearer's problems and its manifestations as a result of pathophysiological changes in terms of the various organ
systems, its etiology, diagnosis, study and treatment with a view to their recovery and rehabilitation, allowing the
acquisition of technical and scientific knowledge, human and sociocultural as well as developing skills in providing
nursing systematic and systematically care in the internal homeostasis compromising situation and consequently the
quality of life.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Segue o princípio da avaliação contínua e o regime de frequência e avaliação do IPG.

Critérios de avaliação: 
a) Assiduidade às aulas TP e PL (75%);
b) Avaliação contínua: (aulas PL e trabalho escrito de grupo) totalizando 6 valores. Obter no mínimo 50% da nota (3
valores):

 Trabalhos Escritos: 4 Valores; (75% Trabalho Escrito + 25% Apresentação/Discussão Individual). O estudante deve
realizar ambas componentes; 

 Aulas de Prática Laboratorial: 2 Valores;
c) Realização de testes de avaliação individual escritos, representando 70% da avaliação global (14 valores). Obter no
mínimo 50% da avaliação (7 valores).
d) Caso a nota seja inferior a 10 valores, o aluno será admitido a exame, se tiver cumprido os requisitos da avaliação
contínua (regime de assiduidade obrigatório). 

Aos estudantes abrangidos pelos estatutos especiais são aplicáveis os mesmos critérios de avaliação, à exceção do
regime de assiduidade, que segue, para os devidos efeitos, o regulamento n.º 134/2011 do IPG.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
It follows the principle of continuous evaluation and frequency regime and evaluation of the IPG.

Evaluation criteria:
a) Attendance at TP and PL classes (75%);
b) Continuous assessment (PL and working classes written group) totaling 6 values. Get at least 50% of grade (3 values):

 Written Works: 4 values; (75% + 25% Written Work Presentation / Discussion Single). The student must perform both
components;

 Classes of Laboratory Practice: 2 values;
c) The performance of individual evaluation of written tests, representing 70% of the overall evaluation (14 values). Get at
least 50% of the evaluation (7 values).
d) If the notice is less than 10 values, the student will be admitted to the examination if he has completed the continuous
assessment requirements (mandatory attendance system).
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Students covered by special statutes apply the same evaluation criteria, except for the attendance system, which follows,
for all intents and purposes, the Regulation No. 134/2011 of the IPG.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
A utilização de metodologias ativas, em que o professor assume a função de facilitador e orientador da aprendizagem e
aferidor da aquisição de competências pelo aluno e o aluno se assume como principal responsável pelo seu próprio
processo de aprendizagem, utilizando estratégias de investigação e de reflexão, permitem que o estudante reconheça os
problemas de saúde numa perspetiva holística, identifique perspetivas, estratégias e técnicas de intervenção perante as
necessidades/problemas do cliente/família, de promoção da saúde e de prevenção da doença, integre os conhecimentos
adquiridos ao longo do curso, valorizando e enquadrando as diversas temáticas na saúde das comunidades, reflita sobre
os diversos aspetos da inserção do enfermeiro no sistema de saúde português, desenvolva conhecimentos científicos,
técnicos, humanos e socioculturais, fundamentais na assistência de enfermagem ao doente do foro médico, sob todas as
vertentes da intervenção da Enfermagem Médico-Cirúrgica, adquira competências para a prestação de cuidados de
enfermagem de forma sistematizada, bem como demonstre competências de intervenção educativa e formativa em
contextos formais e informais, junto de utentes/famílias, redes sociais e sistemas alargados.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The use of active methodologies, in which the teacher assumes the role of advisor and facilitator of learning and skills
acquisition sealer by the student and the student assumes the primary responsibility for their own learning process, using
research strategies and reflection, allow the student to recognize health problems in a holistic perspective, identify
prospects, strategies and intervention techniques to the needs / customer issues, health promotion and disease
prevention, integrate knowledge gained throughout the course, and valuing framing the various themes in the health of
communities, reflect on the various aspects of the nurse inserting the Portuguese health system, develop scientific,
technical, human and socio-cultural core in nursing care to patients of a medical, in all aspects of the intervention Medical-
Surgical nursing, acquire skills to provide nursing care in a systematic way, as well as demonstrating skills training and
educational intervention in formal and informal, with the users / families, social networks and extended systems.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
CONSELHO INTERNACIONAL DE ENFERMEIRAS (2009) – Classificação internacional para a prática de enfermagem Versão
beta2 Lisboa: Associação Portuguesa de Enfermeiros, 3ª Edição. 
FERRO, José; PIMENTEL, José (2006) – Neurologia- Princípios, Diagnóstico e Tratamento Editora: LIDEL
HOEMAN, Shirley (2008) - Enfermagem De Reabilitação - Prevenção, Intervenção e Resultados Esperados. 4ª Edição.
Lisboa: Ed. Lusociência. 
MONAHN, Frances Donovan, et al. (2010) Phiphs - Enfermagem Médico-Cirúrgica – Prespectivas de Saúde e Doença –
Lusociência 8ª Edição.
ROBBINS, S.L. & COTRAN, R.S. (2005) - Bases Patológicas das doenças. 7 ed. Rio de Janeiro: Guanabara.
SCHÄFFLER, A.; MENCHE, N. (2004). Medicina Interna e Cuidados de Enfermagem – Manual para Enfermeiros e Outros
Profissionais de Saúde. Loures: Lusociência.
URDEN, L., STACY, K. e LOUGH, M., (2008). Enfermagem de Cuidados Intensivos - Diagnóstico e Intervenção. (5ª ed.). Trad.
Fernanda Silva, Leonor Abecasis e Teresa Leal. Loures: Lusodidacta.

Mapa X - Enfermagem Cirúrgica e de Reabilitação / Surgical Nursing and Rehabilitation

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Enfermagem Cirúrgica e de Reabilitação / Surgical Nursing and Rehabilitation

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
 Luís António Videira - T:44; TP:15; PL:7; OT:9

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
 Abílio Madeira Figueiredo - T:11; TP:7; PL:3; OT:3

 António Manuel Tavares Sequeira - T:11; TP:6; PL:2; OT:3
 Maria João Almeida Nunes - T:6; TP:8; 

 

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Conhecer as bases do processo fisiopatológico, tendo em vista a compreensão das alterações produzidas pela doença

nas necessidades da pessoa;
 Adquirir conhecimentos que potenciem a capacidade para a tomada de decisão e resolução de problemas do

indivíduo/família /comunidade;
 Identificar as necessidades alteradas resultantes de um processo patológico;

 Elaborar e executar um plano de ação de Enfermagem a fim de responder às necessidades do doente e família
identificadas;
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Desenvolver competências nos domínios cognitivo, motor, pessoal, social e vocacional para cuidar o
indivíduo/família/comunidade de forma holística, com necessidades alteradas.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
• Know the bases of the pathophysiological process, with a view to understanding the changes produced by disease in the
person's needs;
• Acquire knowledge that enhance the capacity for decision-making and solving individual problems / family / community; 
• Identify the changing needs resulting from a pathological process; 
• Design and implement a nursing action plan to respond to the needs of the patient and family identified;
• Develop skills in the cognitive, motor, personal, social and vocational care for the individual / family / community
holistically, with changing needs.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
I - A SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES FUNDAMENTAIS NA PESSOA SUBMETIDA A CIRURGIA
II - A SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES FUNDAMENTAIS NA PESSOA COM PROBLEMAS MÉDICO-CIRÚRGICOS
RESPIRATÓRIOS 
III – A SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES FUNDAMENTAIS NA PESSOA COM PROBLEMAS MÉDICO-CIRÚRGICOS A
NIVEL GASTRO INTESTINAL 
IV - A SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES FUNDAMENTAIS NA PESSOA COM PROBLEMAS MÉDICO- CIRÚRGICOS
NEFRO-UROLÓGICOS 
V - A SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES FUNDAMENTAIS NA PESSOA COM PROBLEMAS MÚSCULO-ESQUELÉTICOS
VI - A SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES FUNAMENTAIS NA PESSOA COM PROBLEMAS NEUROLÓGICOS CIRÚRGICOS
VII - A SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES FUNDAMENTAIS NA PESSOA COM PROBLEMAS DE VISÃO 
VIII - A SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES FUNDAMENTAIS NA PESSOA COM QUEIMADURAS 
IX - A SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES FUNDAMENTAIS À PESSOA PORTADORA DE FERIDA, AGUDA OU CRÓNICA.

6.2.1.5. Syllabus:
I - SATISFACTION OF FUNDAMENTAL NEEDS IN THE PERSON SUBMITTED TO SURGERY 
II - SATISFACTION OF FUNDAMENTAL NEEDS IN PERSON WITH MEDICAL OR SURGICAL RESPIRATORY PROBLEMS
III – SATISFACTION OF FUNDAMENTAL NEEDS IN PERSON WITH MEDICAL OR SURGICAL PROBLEMS
GASTROINTESTINAL
IV – SATISFACTION OF FUNDAMENTAL NEEDS IN PERSON WITH PROBLEMS MEDICAL-SURGICAL RENAL AND
UROLOGICAL
V - THE SATISFACTION OF NEEDS FUNDAMENTAL IN PERSON WITH MUSCULOSKELETAL PROBLEMS
VI - THE SATISFACTION OF NEEDS FUNDAMENTAL IN PERSON WITH NEUROLOGICAL PROBLEMS SURGICAL
VII - THE SATISFACTION OF NEEDS FUNDAMENTAL IN PERSON WITH VISION PROBLEMS
VIII - THE SATISFACTION OF NEEDS FUNDAMENTAL IN PERSON WITH BURNS 
IX - THE SATISFACTION OF FUNDAMENTAL NEEDS TO PEOPLE CARRIER OF WOUND, ACUTE OR CHRONIC.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Esta unidade curricular estuda as bases do processo fisiopatológico tendo em vista a compreensão das alterações
produzidas pela doença no ser humano. 
Ao estudante devem ser proporcionadas situações de ensino aprendizagem para que este possa desenvolver,
compreender, adquirir conhecimentos fundamentais para o reconhecimento desses problemas de saúde numa perspetiva
holística. Deve permitir ainda, a integração e rentabilização dos conhecimentos adquiridos até ao momento, valorizando e
enquadrando as diversas temáticas na intervenção de enfermagem médico-cirúrgica, bem como a demonstração de
competências de intervenção educativa e formativa em contextos formais e informais, junto de utentes/famílias.
Os conteúdos transmitidos e as situações de aprendizagem proporcionadas, devem permitir ao estudante a aquisição e
desenvolvimento de conhecimentos científicos, técnicos, humanos e socioculturais, fundamentais na assistência de
enfermagem ao doente do foro médico-cirúrgico.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
This course studies the bases of the pathophysiological process with a view to understanding the changes produced by
disease in humans.
Students should be provided teaching and learning situations so that it can develop, understand, acquire fundamental
knowledge for the recognition of these health problems in a holistic perspective. Should enable further integration and
profitability of knowledge acquired to date, valuing and framing various topics in medical-surgical nursing intervention, as
well as the demonstration of educational and training intervention skills in formal and informal settings, along with user /
families.
The transmitted content and learning situations offered should enable the student the acquisition and development of
scientific, technical, human and socio-cultural, fundamental in nursing care to the patient's medical and surgical disorders.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
a) Assiduidade às aulas TP e PL no mínimo 75 %;
b) Realização de testes de avaliação individual escritos, representando 70% da avaliação (14 valores), devendo o
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estudante obter nota mínima de 7 valores.
c) Aulas PL - avaliação - 3 valores (Anexo 1 - grelha de observação/ avaliação);
d) Realização de trabalho de grupo:3valores - Grelha de avaliação dos trabalhos (Anexo 2 elaboração75% e
apresentação/discussão 25%)
Nota: O estudante deve obter nota mínima no processo de avaliação contínua nos parâmetros: c); d); equivalente a 50% =
3 valores
Caso a nota seja inferior a 10 (dez) valores, os alunos serão remetidos para exame final, desde que tenham cumprido os
requisitos da assiduidade
Aos estudantes abrangidos pelo Regulamento n.º 134/2011 Regulamento dos Estatutos Especiais, aplicam-se os direitos
de ensino expresso no regulamento.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
a) Attendance to classes TP and PL at least 75%;
b) The performance of individual evaluation of written tests, accounting for 70% of the assessment (14 values), the student
must obtain a minimum score of 7 values
c) PL classes - evaluation - 3 values (Appendix 1 - a matrix for observation / evaluation);
d) Working Group Realization: 3valores - Grid assessment of work (Annex 2 elaboração75% and presentation / discussion
25%)
Note: The student must obtain a minimum score in the continuous assessment process the parameters: c); d); equivalent
to 50% 3 values.
If the notice is less than 10 (ten), students will be submitted for final examination, provided they have met the attendance
requirements
Students covered by Regulation nº 134/2011 Regulation of the Special Statute shall apply the educational rights expressed
in the regulation.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
A utilização de metodologias ativas, em que o professor assume a função de facilitador, orientador da aprendizagem e
aferidor da aquisição de competências pelo aluno e o aluno, alguém envolvido e implicado no processo de ensino
aprendizagem, constante e gradual, de modo a conferir-lhe idoneidade, autonomia, responsabilidade e independência,
consciente da necessidade do auto-aperfeiçoamento no decurso do processo educativo. Nesta perspetiva, em que o
estudante se constitui como o principal responsável pela sua aprendizagem, deve integrar os conhecimentos adquiridos
ao longo do curso, e desenvolver conhecimentos científicos, técnicos, humanos e socioculturais, fundamentais na
assistência de enfermagem ao doente do foro médico- cirúrgico, sob todas as vertentes da intervenção da Enfermagem.
Assim pretende-se que o estudante adquira competências para a prestação de cuidados de enfermagem de forma
sistematizada, bem como demonstre competências de intervenção educativa e formativa em contextos formais e
informais, junto de utentes/famílias, redes sociais e sistemas alargados.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The use of active methods, in which the teacher assumes the role of facilitator, learning guide and gauge the acquisition of
skills by the student and the student, someone involved and implicated in the process of teaching and learning, constant
and gradual, so conferir- her competence, autonomy, responsibility and independence, aware of the need for self-
improvement during the educational process.
In this perspective, in which the student is constituted as the main responsible for their learning, should integrate the
knowledge acquired throughout the course, and to develop scientific knowledge, technical, human and socio-cultural,
fundamental in nursing care to the patient's medical-surgical forum under all aspects of the intervention of Nursing. Thus it
is intended that the student acquires skills to provide nursing care in a systematic way and demonstrate skills of
educational and training intervention in formal and informal contexts, along with users / families, social networks and
extended systems

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Associação dos Enfermeiros de Sala de Operações Portugueses (2012). Enfermagem Perioperatória: da Filosofia à Prática
dos Cuidados. Lisboa: Lusodidacta
Conselho Internacional De Enfermeiras (2009) – Classificação internacional para a prática de enfermagem Versão beta2
Lisboa: Associação Portuguesa de Enfermeiros, 3ª Edição. 
Cordeiro, Maria do Carmo; Menoita, Elsa Cristina (2012) - Manual de boas práticas na reabilitação respiratória -
Lusociência.
Doengues, E. Marilyn; Moorhouse, Mary Frances (2010) - Aplicação do Processo de Enfermagem e do Diagnóstico de
enfermagem - Lusociência
Ferro, José; Pimentel, José (2013) –Neurologia - Princípios, Diagnóstico e Tratamento 2ª Edição, Editora: LIDEL
Monahn, Frances Donovan, et. al. (2010) Phiphs - Enfermagem Médico – Cirúrgica –Prespectivas de Saúde e Doença –
Lusociência 8ª Edição. 
Silva, Manuel Mendes; et. al. (2011) - Enfermagem em Urologia Editor: Lidel

Mapa X - Enfermagem em Urgência e Emergência / Nursing Urgent and Emergency
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6.2.1.1. Unidade curricular:
Enfermagem em Urgência e Emergência / Nursing Urgent and Emergency

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
António Manuel Tavares Sequeira- T:24; TP:18; PL:12

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):
• Conhecer os processos das situações de urgência e emergência mais prevalentes, que influenciam a satisfação das
necessidades fundamentais da pessoa;
• Adquirir conhecimentos que o capacitem para cuidar em situação de urgência e emergência;
• Adquirir conhecimentos que potenciem a capacidade para a tomada de decisão e resolução de problemas da pessoa com
necessidades afetadas;
• Proporcionar o ensino e treino das competências necessárias à correta abordagem de uma vitima em paragem
cardiorrespiratória;
• Desenvolver competências nos domínios cognitivos, motor, pessoal, social e vocacional para cuidar o
individuo/família/comunidade de forma holística com necessidades fundamentais alteradas.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
• Know the most prevalent processes of urgency and emergency situations, that influence the satisfaction of a person’s
fundamental needs;
• Acquire knowledge that enables taking care of any urgency and emergency situation; 
• Acquire knowledge that enhances the capacity of decision-making and problem-solving in view of a person’s affected
needs;
• Provide education and training of the necessary skills for the correct approach to a victim in cardiorespiratory arrest;
• Develop cognitive, motor, personal, social and vocational skills that allow taking care holistically of any individual / family
/ community with altered fundamental needs.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1 - A SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES FUNDAMENTAIS NA PESSOA EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA / EMERGÊNCIA
Pré Hospitalar: sistema integrado de emergência médica fases do SIEM. 

Triagem pelo sistema de Manchester, organização e funcionamento de serviços de urgência. 

Observação/avaliação da pessoa em situação de urgência emergência 

2 - CUIDAR A PESSOA QUE VIVENCIA SITUAÇÕES DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA

MÉDICAS E CIRÚRGICAS: Cardiovasculares; Respiratórias; Neurológicas; Digestivas; Renais; Músculo-esqueléticas;
Metabólicas; Sépsis; Toxicológicas; afogamento; Ambientais; o doente em choque. 
POLITRAUMATIZADO: A equipa de trauma; Epidemiologia e biomecânica do trauma; Aspetos psicossociais do trauma;
Avaliação inicial do doente traumatizado; Estabilização, transferência e transporte. 

3 - A VÍTIMA EM PARAGEM CÁRDIO-PULMONAR - SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO DE VIDA
Cuidados pós-reanimação. Liderança de equipas. Aspetos éticos e legais. 

4 - INTERVENÇÃO EM SITUAÇÃO DE CATÁSTROFE

6.2.1.5. Syllabus:
1 - Satisfaction of a person’s fundamental needs in any situation of urgency/emergency
• Pre Hospital: SIEM integrated medical emergency phases. 
• Screening by the Manchester system, organization and operating of emergency services. 
• Observation/assessment of a person in an emergency situation
2- Take care of a person experiencing a situation of urgency/emergency
• Medical And Surgical: Cardiovascular; Breathing; Neurological; Digestive; Renal; Musculoskeletal conditions; Metabolic
Diseases; Sepsis; Toxicological Properties; drowning; Environmental; the patient in shock. 
• MULTIPLE TRAUMAS: the trauma team; Trauma’s epidemiology and biomechanics; Trauma’s psychosocial aspects;
Initial assessment of a traumatized patient; Stabilization, transfer and transport.
3 - The cardio-pulmonary arrest victim-basic and advanced life support
• After reanimation care. Team leadership. Ethical and legal aspects. 
4 - Intervention in SITUATIONS of disaster

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
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A unidade curricular aborda conteúdos relacionados com a saúde e a doença em situação de urgência e emergência, em
resultado de alterações fisiopatológicas ao nível dos diversos sistemas orgânicos, a sua etiologia, diagnóstico e
tratamento, com vista à sua recuperação e reabilitação, bem como o desenvolvimento de medidas preventivas, permitindo
ao estudante a aquisição e desenvolvimento de conhecimentos científicos, técnicos, humanos e socioculturais, tendo
como centro de atenção o utente e a “família”, enquanto interveniente no processo terapêutico, bem como um conjunto de
intervenções de enfermagem mais adequadas à resolução dos problemas em situação de urgência/emergência. 
Possibilita, ainda, a integração e rentabilização dos conhecimentos adquiridos até ao momento, valorizando e
enquadrando as diversas temáticas na intervenção de enfermagem, bem como a demonstração de competências de
intervenção educativa e formativa em contextos formais e informais, junto de utentes/famílias.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The curricular unit discusses contents related to health and disease in urgency and emergency situation as a result of a
patho-physiological change on the various organic systems, its etiology, diagnosis and treatment, with a view on the
recovery and rehabilitation, as well as the development of preventive measures. This UC allows the student to acquire and
develop scientific, technical, human and socio-cultural knowledge, focusing on the user and the family, based on the most
suitable nursing interventions in view of solving the problems in an urgency/emergency situation.
It also allows the integration and profitability of the already acquired knowledge, valuing and squaring the various thematic
in the nursing intervention as well as the training and educational intervention skills in a formal and informal environment,
with the users/families.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Segue-se o princípio da avaliação contínua.
a) Assiduidade às aulas TP e PL no mínimo 75%;
b) Avaliação contínua: execução nas aulas TP e PL 25% da avaliação global (5 valores). Nas aulas TP e PL com recurso a
grelha estruturada com diferentes coeficientes de ponderação, em cenário de simulação de paragem cardio-respiratória. O
estudante deve obter nota mínima de 2.5 valores (50% da nota atribuída a este parâmetro).
c) Realização de testes de avaliação individual escritos, representando 75% da avaliação global (15 valores), nos quais o
estudante deve obter pelo menos 50% da avaliação correspondente (7,5 valores).
d) Caso a nota seja inferior a 10 (dez) valores, os alunos serão remetidos para exame final, desde que tenham cumprido os
requisitos da avaliação continua (regime de assiduidade obrigatório).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Thus, this curricular unit, follows continuous assessment principle.

a) At least 75% attendance to PL and TP classes.
b) Continuous Assessment: attendance, participation and performance in TP, PL class 25% of the overall assessment (5
points). In TP and PL class this will be applied using a structured grid with different coefficients, in cardio-respiratory
arrest simulation scenario.
The student must obtain a 2.5 points minimum score (50% of the assigned grade for this parameter).
c) Individual written assessment tests, representing 75% of the overall assessment (15 points), in which the student must
obtain at least 50% of the corresponding assessment (7.5 points).
d) If the grade is less than 10 (ten) points, students will have to perform the final exam, on the condition that the
continuous assessment requirements are met (mandatory attendance system).

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
A utilização de metodologias ativas, em que o professor assume a função de facilitador e orientador da aprendizagem e
aferidor da aquisição de competências pelo aluno e o aluno se assume como principal responsável pelo seu próprio
processo de aprendizagem, utilizando estratégias de investigação e de reflexão, permitem que o estudante reconheça os
problemas de saúde numa perspetiva holística, identifique perspetivas, estratégias e técnicas de intervenção perante as
necessidades/problemas do cliente, de promoção da saúde e de prevenção da doença, integre os conhecimentos
adquiridos ao longo do curso, valorizando e enquadrando as diversas temáticas na saúde das comunidades, reflita sobre
os diversos aspetos da inserção do enfermeiro no sistema de saúde português, desenvolva conhecimentos científicos,
técnicos, humanos e socioculturais, fundamentais na assistência de enfermagem ao doente do foro médico, sob todas as
vertentes da intervenção da Enfermagem Médico-Cirúrgica, adquira competências para a prestação de cuidados de
enfermagem de forma sistematizada, bem como que demonstre competências de intervenção educativa e formativa em
contextos formais e informais, junto de utentes/famílias, redes sociais e sistemas alargados.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
On the active methodologies' use, the teacher assumes the advisor and learning facilitator role, and skills acquisition
sealer by the student, and the student on his side, assumes himself as main responsible for its own learning process,
using investigations and reflections strategies. These methodologies allow the students to recognize the problems in a
holistically perspective; identify perspectives, strategies and technics for the suited interventions when facing the patient's
needs/problems, for health promotion and for disease prevention; integrate the already acquired knowledge valuing and
squaring the various thematic on the health community; consider the various aspects of the nurse insertion within the
Portuguese health system; having in mind all the medical-Surgical nursing aspects, develop scientific, technical, human
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and socio-cultural knowledge that are essential for the nursing assistance done to the patient; acquire skills in order to
provide nursing care in a systematic way; demonstrate training and educational interventional skills, in formal and informal
environment, within the patient/family, social network, and expanded systems.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
• Henderson, Virgínia ( 2007) Princípios básicos dos cuidados de enfermagem do CIE. Loures: Lusodidacta,. ISBN 978-989-
8075-00-0 
• Hatchett , Richard ; Thompson, David - (2006) Enfermagem Cardíaca - 1ª Ed. Lisboa: Ed. Lusociência 
• Monahn, Frances Donovan, et. al. (2010) Phiphs - Enfermagem Médico – Cirúrgica –Prespetivas de Saúde e Doença –
Lusociência 8ª Edição 
• Rothrock. Jane (2008) Cuidados de Enfermagem ao Paciente Cirúrgico - 13ª Edição Lisboa: Ed. Lusociência 
• . Santos, N. C. M. (2003). Urgência e Emergência para a Enfermagem. S. Paulo: ed. Iátria.
• Sheehy, Susan (2011). Enfermagem de Urgência – da Teoria à Prática. 6ª Edição. Lisboa: Ed. Lusociência 
• Swearingen, Pamela L; Keen, Janet Hicks (2003). Manual de Enfermagem de Cuidados Intensivos – Intervenções de
Enfermagem Independentes e Interdependentes. 4.ª Edição. Lisboa: Ed. Lusociência

Mapa X - Enfermagem em Cuidados Paliativos / Nursing in Palliative Care

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Enfermagem em Cuidados Paliativos / Nursing in Palliative Care

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
 António Manuel Tavares Sequeira - OT:5

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
 Paulo Jorge Lopes Matos - T:18; TP:9; S:4

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Conhecer a filosofia e os princípios dos Cuidados Paliativos; 

Demonstrar conhecimentos que permitam cuidar de pessoas com doença 
 crónica/terminal, dos seus cuidadores e familiares, em todos os contextos de 

 prática clínica, diminuindo o seu sofrimento, maximizando o seu bem-estar, 
 conforto e qualidade de vida; 

 Desenvolver estratégias de comunicação para potenciar a relação terapêutica 
 com pessoas com doença terminal, com os seus cuidadores e familiares, de 

 modo a facilitar o processo de adaptação às perdas sucessivas e à morte; 
 Desenvolver competências específicas com vista à satisfação das 

 necessidades na pessoa em fim de vida; 
 Compreender as necessidades físicas e espirituais dos utentes em fase 

 terminal; 
Compreender a dimensão psicossocial do sofrimento; 
Compreender as implicações éticas inerentes à intervenção em cuidados

 

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 Know the philosophy and principles of palliative care; 

 Demonstrate knowledge enabling care for people with chronic /terminal disease, their caregivers and family, in all the
contexts of clinical practice, minimizing their suffering and maximizing their well-being, comfort and quality of life; 

 Develop communication strategies to enhance the therapeutic relationship; with people affecting by terminal illness, with
their caregivers and family members in order to facilitate the process of adaptation to successive losses and death; 

 Develop specific skills in order to meet the needs of person in end of life; 
 Understand the physical and spiritual needs of patients in terminal phase; 
 Understand the psychosocial dimension of suffering; 

 Understand the ethical implications related to care intervention. 

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
 A PESSOA EM SITUAÇÃO PALIATIVA COM PROBLEMAS AO NÍVEL DAS NECESSIDADES HUMANAS BÁSICAS;

 OS CUIDADOS PALIATIVOS NO SISTEMA NACIONAL DE SAÚDE
 Modelos de organização de cuidados paliativos nacionais

 Perspetivas culturais que influenciam atitudes face ao fim de vida
 O doente: observação, avaliação e controlo de sintomas

 Fase terminal, agonia, morte e luto
 Intervenção geral de Enfermagem

 PERSPETIVA ÉTICO-LEGAL
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PLANEAMENTO DE CUIDADOS DE ENFERMAGEM
O Doente, Família e Comunidade – Abordagem e Apoio
O Impacto da Doença Terminal no Doente e Família – O Processo de Decisão/Conferência Familiar
Satisfação das Necessidades Humanas Básicas da Pessoa em Fim de Vida.
Controlo da Dor e Outros Sintomas: Medidas Farmacológicas e Não Farmacológicas;
Emergências em Cuidados Paliativos
Recursos e Apoio Domiciliário ao Doente – Continuidade dos Cuidados 
Fase Terminal – A Morte. 
PLURIDISCIPLINARIDADE E INTERDISCIPLINARIDADE EM CUIDADOS PALIATIVOS

6.2.1.5. Syllabus:
THE PERSON IN PALLIATIVE SITUATION WITH PROBLEMS AT THE LEVEL OF BASIC HUMAN NEEDS; 
• PALLIATIVE CARE IN THE NATIONAL HEALTH SYSTEM 
Models of organization of national palliative care 
Cultural perspectives that influence attitudes towards end of life 
The patient: observation, evaluation and control of symptoms 
Terminal phase, agony, death and bereavement 
General nursing intervention 
• ETHICAL AND LEGAL PERSPECTIVE 
• NURSING CARE PLANNING 
The Patient, Family and Community - Approach and Support 
The Impact of Terminal Illness and the Sick Family - O / Family Conference Decision Process 
Satisfaction of Basic Human Needs of the Person End of Life. 
Control of Pain and Other Symptoms: Pharmacological and Non-Pharmacological Measures; 
Emergencies in Palliative Care 
Resources and Support Home to the Sick - Continuity of Care 
Terminal stage - Death. 
• PLURIDISCIPLINARITY AND INTERDISCIPLINARITY IN HOSPICE 

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
A unidade curricular de Enfermagem em Cuidados Paliativos abordou conteúdos relacionados com a pessoa em fase de
doença avançada e sua família, no sentido de satisfazerem as suas necessidades fundamentais em termos de cuidados
paliativos. Focou os modelos de organização de cuidados paliativos nacionais e as diferentes perspetivas culturais
existentes e sua influência na adoção de atitudes para lidar com o fim de vida, englobando a observação, avaliação e
controlo dos sintomas, nomeadamente na fase terminal de vida; uma abordagem ético legal e planeamento de cuidados de
enfermagem com vista à satisfação das necessidades humanas básicas da pessoa em fim de vida (alimentação,
hidratação, eliminação, sono e repouso, higiene e espirituais) e apoio à família e atuação em emergências paliativas.
Realçou a importância da pluridisciplinaridade e interdisciplinaridade em cuidados paliativos com vista à promoção da
continuidade de cuidados e à manutenção do máximo conforto e bem-estar ao doente.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The Curricular Unit of Nursing in Palliative Care covers contents related to the person with advanced disease and their
families in order to meet their basic needs in palliative care. Focuses on the organization of national models of palliative
care and the different cultural perspectives and their influence in the adoption of attitudes to deal with the end of life,
including observation, evaluation and control of symptoms, particularly in the terminal stage of life; a legal and ethical
approach to planning nursing care in order to satisfaction of basic human needs of the person at the end of life (nutrition,
hydration, elimination, sleep and rest, hygienic and spiritual), family support and performance in palliative emergencies.
Highlights the importance of multidisciplinary and interdisciplinary palliative care to promote continuity of care and
maintain comfort and well-being to the patient.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Propuseram-se metodologias ativas consistentes com os objetivos e os resultados esperados de aprendizagem, em que o
professor assumiu a função de facilitador e orientador da aprendizagem e aferidor da aquisição de competências pelo
aluno e o aluno se assumiu como principal responsável pelo seu próprio processo de aprendizagem, utilizando estratégias
de investigação e de reflexão.
A classificação final da unidade curricular resultou de: 
a) Assiduidade às aulas TP no mínimo 75%;
b) Realização de teste de avaliação individual escrito, representando 100% da avaliação global (20 valores); 
c) Caso a nota seja inferior a 10 (dez) valores, os alunos serão remetidos para exame final, desde que tenham cumprido os
requisitos da avaliação continua (regime de assiduidade obrigatório). 
A aprovação dos estudantes na unidade curricular Enfermagem em Cuidados Paliativos esteve condicionada à obtenção
de classificação mínima de 9,5 valores.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Propose active methodologies consistent with the objectives and expected learning outcomes, in which the teacher
assumes the role of facilitator and supervisor of learning and surveyor skills acquisition by the student and the student is
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assumed to be primarily responsible for their own learning process, using research and reflection strategies. 
The final rating of the course results from: 
a) Attendance at practical classes at least 75%; 
b) Individual written assessment test, representing 100% of overall assessment (20 marks); 
c) If the grade is less than 10 (ten), students will be sent for final exam, provided they have met the requirements of
continuous assessment (attendance compulsory system). 
The approval of the students in the course in Nursing in Palliative Care is required to obtain a minimum grade of 9.5. 

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
A utilização de metodologias ativas, em que o professor assumiu a função de facilitador e orientador da aprendizagem e
aferidor da aquisição de competências pelo aluno e em que este se assumiu como principal responsável pelo seu próprio
processo de aprendizagem, utilizando estratégias de investigação e de reflexão, permitiram que o estudante:
• Compreendesse a importância da Enfermagem em Cuidados Paliativos no contexto da prestação de cuidados de saúde
ao cliente e família; 
• Compreendesse a filosofia de cuidar em Cuidados Paliativos, valorizando os aspetos considerados essenciais para a
maximização do conforto e bem-estar do cliente/família; 
• Desenvolvesse a reflexão crítica no âmbito dos cuidados de saúde ao doente em fase avançada de doença e sua família,
dando especial atenção à satisfação das suas necessidades físicas, psicológicas, emocionais e espirituais; 
• Adquirisse conhecimentos científicos, técnicos, humanos e socioculturais, fundamentais na assistência de enfermagem
ao doente do foro paliativo, sob todas as vertentes da intervenção da Enfermagem em Cuidados Paliativos, englobando o
contexto domiciliário, comunitário e institucional.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The use of active methodologies, in which the teacher assumes the role of advisor and facilitator of learning and skills
acquisition sealer by the student and this is assumed to be primarily responsible for their own learning process, using
research strategies and reflection, allow the student to: 
• Understand the importance of nursing in palliative care to the provision of health care to the client and family; 
• Understand the philosophy of care in palliative care, emphasizing the essential aspects in order to maximize the comfort
and wellbeing of the client / family; 
• Develop critical thinking in the context of health care to patients with advanced-stage disease and their families, giving
special attention to their psychological, emotional and spiritual needs satisfaction; 
• Acquire scientific, technical and socio-cultural knowledge’s, basics in nursing care of the palliatives patient's, in all
aspects of nursing intervention in palliative care, including home, community and institutional context. 

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Barbosa, A; Neto, I.G. (2006). Manual de cuidados paliativos. 1ª, ed. Lisboa. 
Fundação Calouste Gulbenkian. 
Bilro, Maria E. S [et all.] (2004). Enfermagem Oncológica. Coimbra: Formasau. 
Hacpille, Lucie (2000). A dor cancerosa e o seu tratamento. Lisboa: Tipografia Peres. 
Lopes, Cristiana; Pereira, Maria da Graça (2002). O doente oncológico e a sua família. Lisboa: Climepsi Editores. 
Moreira, Isabel Mª P. B. (2001). O doente Terminal em contexto Familiar: Uma análise da experiência de cuidar vivenciada
pela Família. Coimbra: Formasau. 
Otto, Shirley E. (2000). Enfermagem em Oncologia. 3ª Edição, Loures: Lusociência. 
Pacheco, Susana (2002). Cuidar a pessoa em fase terminal, perspectiva ética. Loures: Lusociência. 
Portugal, Ministério da Saúde (2001).Direção Geral de Saúde. Plano Nacional de Luta Contra a Dor. Lisboa 
Portugal, Ministério da saúde (2004).Direção Geral de Saúde. Programa Nacional de cuidados Paliativos. Lisboa

Mapa X - EC- Cuidar em Contexto Hospitalar - área médica / EC-Hospital Care in Context - medical

6.2.1.1. Unidade curricular:
 EC- Cuidar em Contexto Hospitalar - área médica / EC-Hospital Care in Context - medical

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
 António Manuel Tavares Sequeira - E:151,2

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
 Paulo Jorge Cruz Tavares - E:140,4

 Mónica Alexandra Pires Veiga - E:216

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 • Compreender os princípios orientadores dos cuidados de saúde diferenciados na resolução dos problemas de saúde;

 • Identificar no indivíduo as alterações das necessidades fundamentais resultantes de processos fisiopatológicos e suas
implicações no cuidar
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• Prestar cuidados de enfermagem ao utente com afeções médicas, aos três níveis de prevenção utilizando a metodologia
científica do processo de enfermagem;
• Desenvolver a capacidade de comunicação no seio da equipa favorecendo a prestação de cuidados; 
• Avaliar a intervenção de enfermagem numa perspetiva de continuidade de cuidados; 
• Promover um processo de desenvolvimento pessoal e profissional centrado na autoaprendizagem,
autorresponsabilização e pensamento reflexivo em enfermagem.
• Refletir sobre os princípios éticos que deveriam orientar a atuação do enfermeiro, no âmbito da prestação de cuidados de
enfermagem em contextos de cuidados de saúde diferenciados.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
• Understand the guiding principles of the different nursing cares during the resolution of health issues;
• Identify within the patient any alteration on their fundamental needs, as a result of a physiopathological process and its
respective implications ;
• Provide nursing care to the patient with medical disease, on the three preventive levels using the scientific
methodologies of the nursing processes;
• Develop communication skills to be used within the team, in order to facilitate the medical care process;
• Assess the nursing intervention in a long term care perspective;
• Promote a personal and professional autonomous learning process, being responsible and thinking on a nursing
perspective;
• Think about the ethical principles that should guide the nurse while providing nursing cares in a different health context.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
O ensino clínico cuidar em contexto hospitalar área médica, teve a duração de nove semanas e decorre em contexto
Hospitalar em cuidados de saúde diferenciados, na ULS do HSM Guarda, nos Serviços: Medicina A, Medicina B e
Cardiologia e no Centro Hospitalar Cova da Beira, Hospital Pêro da Covilhã nos serviços de Medicina I, Medicina II e
Especialidades Médicas.
Os locais da prática clínica proporcionaram ao aluno, experiências e oportunidades para colocar em prática os
conhecimentos adquiridos na escola e desenvolver competências sistémicas que gradativamente configurem o perfil de
competências profissionais do Enfermeiro de Cuidados Gerais da Ordem dos Enfermeiros.

6.2.1.5. Syllabus:
The Clinic Teaching “Taking care in an Hospital Context, Medical Area” is nine weeks long. It is performed on different
nursing cares, in a Hospital context within ULS do HSM Guarda, in the following sevices: Medicine A, Medicine B,
Cardiology, and in Centro Hospitalar Cova da Beira, Hospital Pêro da Covilhã in the following services: Medicine I,
Medicine II and Medical specificities.
These practical learning processes provide the student with experience and opportunity to put into practice theoretical
knowledge acquired on classes, also allowing to develop systematic competencies that will reinforce the professional
competencies profile of the Ordem dos Enfermeiros General Care Nurse. 

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Com a realização do ensino clínico, o aluno obteve experiências e oportunidades para desenvolver conhecimentos
específicos, juízo clínico e crítico, destreza e capacidade para cuidar o indivíduo/família, maximizando os recursos das
instituições de saúde.
A aprendizagem teve por base os conhecimentos adquiridos durante a fase anterior, indispensáveis à aquisição e
desenvolvimento das competências especificadas no programa, no sentido de atingir os objetivos propostos no ambito da
unidade curricular.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The accomplishment of the Clinic Teaching course intends to provide the student with experiences and opportunities to
develop specific knowledge such as: clinic and critical thoughts, ability and capacity to take care of an individual/a family,
maximizing the health institution resources.
The learning process is based in the knowledge acquired in the previous steps, which are fundamental in the development
and acquisition of specific competencies in a view of achieving the UC expectations.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Corresponde ao resultado das capacidades e competências desenvolvidas pelo aluno, sendo quantificada numa escala de
0 a 20 valores e traduzida pela seguinte fórmula:

CF= 3 (Desempenho em estágio) + 1 ( nota do Portefólio)/4 
• Nota de desempenho em estágio (nota de desempenho global nos campos de estágio) (anexo I) 

• Nota do Portefólio: (anexo II)

• Documento Nº 1- Reflexão no Ensino Clínico Cuidar em Contexto Hospitalar-Área Médica, elaborar um no final de cada
campo de estágio. 
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• Documento Nº 2 - Elaboração do Processo Enfermagem, um em cada serviço (a aplicação do PE, deve incluir todas as
fases).
Considera-se aprovado, todo o estudante que obtiver uma classificação final igual ou superior a 10 valores, sendo
obrigatória a obtenção de nota positiva (≥10 valores), em cada uma das componentes da fórmula da classificação final.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Corresponds to the result of skills and competencies developed by the student versus the expected learning process,
these being assessed with a 20 points scale according to the following formula:

FG= 3 (Internship performance Grade) + 1(Portefolio grade)/4 
•Internship Performance Grade (Global performance grade during the insternship) (annex I)
•Portfolio Grade: (annex II)
•Document Nº 1- Reflection on the The Clinic Teaching “Taking care in an Hospital Context, Medical Area” that should
include a reflection around the activity developed on this specific Clinic Teaching.
•Document Nº 2 – Elaborate a Nursing Process in each service (the PE application, should include all the steps).
A student will be considered aproved when he/she reaches a Final Grade equal or superior to 10 points.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
As estratégias pedagógicas incluíram, a prestação de cuidados de enfermagem à pessoa sã ou doente e à família, sob
supervisão. Desenvolver processos de promoção e educação para a saúde, de desenvolvimento pessoal e profissional
centrado na autoaprendizagem, autorresponsabilização e pensamento reflexivo em enfermagem.
Neste contexto o ensino clínico, assume-se como a melhor forma de organizar as atividades práticas, que desenvolvidas
em ambiente profissional, permitem aos estudantes, além de aprenderem a executar técnicas, desenvolver outras
competências.
O ambiente hospitalar, apresenta-se repleto de situações inesperadas, imprevisíveis e muitas vezes complexas para o
aluno, justamente por serem situações novas, torna-se importante, fazer o acompanhamento sob supervisão clínica. A
supervisão clínica adquire um importante papel, sendo entendida como um processo de orientação, acompanhamento e
apoio ao aluno, com o intuito de facilitar o seu processo de aprendizagem e promover o desenvolvimento pessoal e
profissional. Para atingir os objetivos e as competências preconizadas, para este ensino clínico, o estudante foi
estimulado ainda a usar o tempo de trabalho autónomo de forma dirigida perante as situações de cuidados com que se
confronta na prática diária.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The pedagogical strategies take into account the nursing cares provided, under supervision, both to the person, sick, or
healthy, and to their family. Develop promotional and pedagogical process around health, personal and professional
development based on a self-learning and self-responsabilization process, and nursing thoughts.

In that Clinic Teaching context, we assume that this is the best way to organize practical activities that will enable the
students to learn and execute techniques, but also to develop other skills in a professional environment.
The hospital environment is full of unhoped, unexpected and sometimes complexes situations for the students, this being
a reason for a constant and mandatory follow up by a clinic supervisor.
The clinic supervision is a fundamental role, being assumed as an orientation and support process, with a view of
facilitating the learning process and promoting the personal and professional development. In order to reach the
objectives and the expected competencies, the student is encouraged to use the autonomous working time in a directive
way, when facing the daily nursing situations.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
- DOENGUES, E. Marilyn; MOORHOUSE, Mary Frances (2010) – Aplicação do processo de Enfermagem e do Diagnóstico
de Enfermagem – Lusociência
- FERRO, José; PIMENTEL, José (2006)-Neurologia-Principios, diagnóstico e tratamento. Editora: LIDEL.
- LIPMAN; Bradford; CASCIO, Toni (2001). ECG-Avaliação e interpretação. Ed Lusociência, Lisboa.
- MONAHN, Frances Donovan, et. al. (2010) Phiphs - Enfermagem Médico – Cirúrgica –Prespectivas de Saúde e Doença –
Lusociência 8ª Edição
- NANDA Internacional (2008). Diagnósticos de Enfermagem da NANDA: Definições e Classificação 2007-2008. Porto
Alegre: Artmed. 
- PHANEUF, Margot (2005) Comunicação, entrevista, relação de ajuda e validação - Lusociência
- SWEARINGEN, p. L.; KEEN, J. H. (2003) – Manual de enfermagem de Cuidados Intensivos: intervenções de enfermagem
independentes e interdependentes. 4ª edição. Loures: Lusociência.

Mapa X - EC - Cuidar em Contexto Hospitalar - área cirúrgica / EC - Hospital Care in Context - surgical area

6.2.1.1. Unidade curricular:
 EC - Cuidar em Contexto Hospitalar - área cirúrgica / EC - Hospital Care in Context - surgical area
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6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Luís António Videira - E:151,2

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
Abilio Madeira Figueiredo - E:140,4 
Ricardo Manuel Dias da Fonseca - E:216
Rui Manuel Gonçalves Martins - E:216
Pedro Miguel Lopes da Silva - E:216

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
• Identificar no indivíduo as alterações das necessidades fundamentais, resultantes de processos fisiopatológicos e suas
implicações no cuidar;
• Elaborar um plano de ação de Enfermagem a fim de responder às necessidades do doente e família identificadas;
• Prestar cuidados de enfermagem ao utente com afeções médico-cirúrgicas aos três níveis de prevenção utilizando a
metodologia científica do processo de enfermagem;
• Desenvolver a capacidade de comunicação no seio da equipa favorecendo a prestação de cuidados;
• Avaliar a intervenção de enfermagem numa perspetiva de continuidade de cuidados;
• Refletir sobre os princípios éticos que deveriam orientar a atuação do enfermeiro, no âmbito da prestação de cuidados de
enfermagem em contextos de cuidados de saúde diferenciados.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
• Identify the individual amendments to the basic needs, resulting in pathophysiological processes and their implications
for care;
• Develop a nursing action plan to respond to the needs of the patient and family identified;
• Provide nursing care to the patient with medical and surgical affections to the three levels of prevention using the
scientific methodology of the nursing process;
• Develop communication skills within the team favoring the provision of care;
• Evaluate the nursing intervention in a perspective of continuity of care;
• Reflect on the ethical principles that should guide the work of nurses in the provision of nursing care in different health
care settings

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Decorre nos Serviços de Ortopedia, Cirurgia e Urgência da ULS Guarda, e CHCB Covilhã. Este deve proporcionar ao aluno
experiências e oportunidades para desenvolver conhecimentos específicos, juízo clínico e crítico, destreza e capacidade
para cuidar o indivíduo/família com necessidades fundamentais alteradas.
O ensino clinico, espaço insubstituível de transformação de conhecimentos e aquisição de saberes práticos e
processuais, é uma importante vertente da formação, permitindo ao estudante aprender no seio da equipa multidisciplinar
de saúde, prestando diariamente as atividade que englobam a prestação direta de cuidados ao doente com afeções
médico-cirúrgicas e situações de urgência e emergência. A aprendizagem tem por base conhecimentos de esteio
adquiridos durante a fase anterior que serão agora trabalhados, em articulação de processos de reflexão na e sobre a
ação, indispensável para a aquisição e desenvolvimento das competências preconizadas.

6.2.1.5. Syllabus:
Takes place in hospital context in Orthopedics services, Surgery and urgency of ULS Guard, and CHCB Covilhã. This
should provide the student experiences and opportunities to develop expertise, clinical and critical judgment, skill and
ability to take care of the individual / family with altered basic needs.
The clinical teaching, irreplaceable space transformation of knowledge and acquisition of practical and procedural
knowledge is an important aspect of training, allowing the student to learn within the multidisciplinary health team, daily
providing the activities that comprise the direct provision of patient care with medical and surgical affections and urgent
and emergency situations. Learning is based mainstay of knowledge acquired during the previous phase that will now be
worked in conjunction reflection processes in and on the action, which is essential for the acquisition and development of
skills recommended.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Com o ensino clínico Cuidar em Contexto Hospitalar – Área Cirúrgica, pretende-se que o aluno desenvolva competencias
de caracter científico, técnico e humanas, num processo continuo de crescimento e autonomia pessoal, de forma a ser
capaz de planear, concretizar, gerir e avaliar atividades de enfermagem, no âmbito do estágio de cuidados diferenciados,
em situações especificas do doente de foro cirúrgico (cirurgia geral e ortopedia) e em situações de urgência e emergência.
A aprendizagem que o estudante faz durante a realização deste ensino clínico visa a realização de atividades no ambito da
prestação e desenvolvimento de competencias, especificadas no programa da unidade curricular, (competencias do
enfermeiro de cuidados gerais preconizadas pela Ordem dos Enfereiros) no sentido de que ele possa ser capaz de atingir
os objectivos propostos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
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With the clinical training in Hospital Care Context - Surgical Area, it is intended that students develop competencies of
scientific character, technical and human, in a continuous process of personal growth and autonomy in order to be able to
plan, implement, manage and evaluate nursing activities under the special care of stage, in specific situations the surgical
patient forum (general surgery and orthopedics) and in urgent and emergency situations.
Learning that the student does when conducting this clinical training aimed at carrying out activities within the framework
of the provision and development of competencies specified in the course program, in the sense that it can be able to
achieve the proposed objectives

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A avaliação constitui um processo contínuo, inclui a auto e hétero-avaliação e incidirá sobre as competências descritas,
com carácter qualitativo, segue o regulamento interno de avaliação e é feita de acordo com os objetivos de aprendizagem
e grelha de avaliação em vigor. 
A classificação final corresponde ao resultado das capacidades e competências desenvolvidas pelo aluno, face aos
resultados de aprendizagem preconizados, sendo quantificada numa escala de 0 a 20 valores e traduzida pela fórmula:
CF= 3 (Avaliação de desempenho em estágio) + 1 (Nota de Portefólio)/4
Considera-se aprovado todo o aluno que obtiver uma classificação final (CF) ≥ 10 valores, sendo obrigatória a obtenção de
nota positiva (≥10 valores), em cada uma das componentes da fórmula da classificação final.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Evaluation is a continuous process, including the auto and hetero-evaluation and will focus on the skills described above,
with quality characteristics, follow the rules of evaluation and is done according to the learning objectives and evaluation
grid in place.
The final classification of clinical training in Hospital Care Context – Surgical Area, corresponds to the result of the skills
and competences developed by the student, given the results of recommended learning, and quantified on a scale of 0 to
20 and translated by the following formula:
CF = 3 (performance evaluation stage) + 1 (Portfolio Note)/4
It is considered approved all the student who obtains a final mark (CF) ≥ 10 value, obtaining positive note is mandatory
(≥10 values) in each of the components of the final classification formula.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Na ESS da Guarda o modelo de formação em enfermagem, assenta na aprendizagem em alternância, que intercala os
períodos de ensino teórico com períodos de ensino clinico. Neste contexto o ensino clínico, assume-se como a melhor
forma de organizar as atividades práticas, que desenvolvidas em ambiente profissional, permitem aos estudantes, além de
aprenderem a executar técnicas, desenvolver outras competências, nomeadamente: relação interpessoal e de ajuda,
pensamento crítico, capacidade para avaliar e decidir e utilizar. 
É através do estágio que o estudante tem a oportunidade de colocar em prática os conhecimentos adquiridos e de
vivenciar um vasto conjunto de experiências a diversos níveis, promovendo desta forma o desenvolvimento de outras
áreas do saber. De facto, o contexto de trabalho, em ambiente hospitalar, apresenta-se repleto de situações inesperadas,
imprevisíveis e muitas vezes complexas para o aluno, justamente por serem situações novas, torna-se importante, fazer o
acompanhamento sob supervisão clínica. 
A supervisão clínica adquire um importante papel, sendo entendida como um processo de orientação, acompanhamento e
apoio ao aluno, com o intuito de facilitar o seu processo de aprendizagem e promover o desenvolvimento pessoal e
profissional. Para atingir os objectivos e as competências preconizadas, para este ensino clínico, o estudante é
estimulado ainda a usar o tempo de trabalho autónomo de forma dirigida perante as situações de cuidados com que se
confronta na prática diária.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
In ESS Guarda the nursing education model, based on learning in work that merges the periods of theoretical with periods
of clinical education. In this context the clinical teaching, it is assumed as the best way to organize practical activities,
which developed in a professional environment, allow students, and learn to perform techniques, develop other skills,
including: interpersonal relationship and help, critical thinking , ability to evaluate and decide and use.
It is through the stage that the student has the opportunity to put into practice the acquired knowledge and experience a
wide range of experiences at various levels, thus promoting the development of other areas of knowledge. Indeed, the
workplace, in hospitals, presents full of unexpected, unpredictable and often complex for the student, precisely because
they are new situations, it is important to follow up under medical supervision.
Clinical supervision acquires an important role, being understood as an orientation process, monitoring and supporting
the student in order to facilitate their learning process and promote the personal and professional development. To achieve
the objectives and the proposed competencies for this clinical training, the student is also encouraged to use the self-
employment of time in a controlled manner before the care situations faced in daily practice.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
ASSOCIAÇÃO DOS ENFERMEIROS DE SALA DE OPERAÇÕES PORTUGUESES (2012). Enfermagem Perioperatória: da
Filosofia à Prática dos Cuidados. Lisboa: Lusodidacta
CONSELHO INTERNACIONAL DE ENFERMEIRAS (2009) – Classificação internacional para a prática de enfermagem
(versão beta2). Lisboa: Associação Portuguesa de Enfermeiros
CUNHA, Emídio Lemos (2008) – Enfermagem em Ortopedia – edições Lidel
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DOENGUES, E. Marilyn; MOORHOUSE, Mary Frances (2010) - Aplicação do Processo de Enfermagem e do Diagnóstico de
enfermagem - Lusociência
HOEMAN, Shirley (2008) - Enfermagem De Reabilitação - Prevenção, Intervenção e Resultados Esperados 4ª Edição.
Lisboa: Ed. Lusociência.
MONAHN, Frances Donovan, et. al. (2010) Phiphs - Enfermagem Médico – Cirúrgica –Prespetivas 
de Saúde e Doença – Lusociência 8ª Edição
SHEEHY’S S. (2001) – Enfermagem de Urgência: da teoria à prática. 4ª Edição. Loures: Lusociência

Mapa X - Enf. Saúde Materna, Obstetrícia e Ginecologia / Maternal Health Nursing, Obstetrics and Gynecology

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Enf. Saúde Materna, Obstetrícia e Ginecologia / Maternal Health Nursing, Obstetrics and Gynecology

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
 Paula Cristina do Vale Lopes Pissarra - T:4; TP:4; OT:2

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
 Lurdes Maria Vieira dos Santos - T:32; TP:8; OT:4

 

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 - Conhecer a evolução da enfermagem materna, obstétrica e ginecológica;

 - Conceber e planificar, de forma teoricamente fundamentada, um plano de avaliação da mulher e RN;
 - Desenvolver competências clínicas de apreciação, diagnóstico e prestação de cuidados de enfermagem, de acordo com

o modelo das necessidades humanas fundamentais à mulher com afeção ginecológica, grávida, puérpera e RN;
 - Desenvolver a reflexão crítica, no sentido de uma atitude de permanente questionamento sobre a realidade e os seus

contextos, desmitificando mitos e preconceitos relativamente à saúde sexual reprodutiva, perspetivada não só na sua
dimensão biológica, mas também, psicológica sócio cultural e espiritual.

 - Conhecer e utilizar as diferentes abordagens terapêuticas nos cuidados de enfermagem.
 - Desenvolver hábitos de pesquisa em livros da especialidade e nas bases de dados internacionais de medicina baseada

na evidência.
 

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 - To know the evolution of maternal, obstetric and gynecological nursing;

 - Design and planning of theoretical grounds, an evaluation plan for women and newborns;
 - Develop clinical skills of assessment, diagnosis and provision of nursing care, according to the model of basic human

needs of women with gynecological impairment, pregnant, postpartum and newborn;
 - Develop critical thinking, towards an attitude of permanent questioning about reality and their contexts, demystifying

myths and prejudices regarding sexual reproductive health, perspetivada not only in their biological dimension but also
psychological and spiritual cultural partner.

 - Know and use the different therapeutic approaches in nursing care.
 - Develop research habits from reference books and international databases of evidence-based medicine.

 

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
 1 – Evolução da assistência materna e obstétrica

 2 - Reprodução
 2.1 – Gravidez medicamente assistida

 2.2 – Planeamento familiar
 2.3 – Assistência pré-natal
 3 – Fase pré – natal

 3.1 – Anatomia e fisiologia da gravidez
 3.2 – Fisiologia da lactação

 4 - Planeamento, execução e avaliação de enfermagem nas diferentes perturbações ginecológicas e obstétricas, tendo em
conta o conceito, as necessidades afetadas, o diagnóstico e a intervenção de enfermagem, à mulher com:

 4.1 - Problemas de saúde durante a gravidez / gravidez de risco e complicações
 4.2 - Sinais e sintomas do trabalho de parto

 4.3 – Parto eutócico e distócico
 4.4 – Puerpério normal e Puerpério patológico

 5 – Recém- nascido saudável
 5.1 – Adaptação do RN à vida extrauterina

 5.2 – Cuidados imediatos e mediatos
 6 – Planeamento, execução e avaliação de enfermagem ao RN tendo em conta os conceitos, as necessidades afetadas, o

diagnóstico e a intervenção de enfermagem, ao RN:
 6.1 – Cuidados de higiene 

 6.2 – Exame físico do RN
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6.2.1.5. Syllabus:
 1 - Evolution of maternal care and obstetric

 2 - Reproduction
 2.1 - assisted Pregnancy

 2.2 - Family planning
 2.3 - Prenatal care

 3 - Pre - Christmas
 3.1 - Anatomy and physiology of pregnancy

 3.2 - Lactation Physiology
 4 - Planning, execution and evaluation of nursing in the different gynecological and obstetric disorders, taking into account

the concept, affected needs, diagnosis and nursing intervention, the woman with:
 4.1 - Health problems during pregnancy / pregnancy risk and complications

 4.2 - Signs and symptoms of labor
 4.3 - eutocic Labor and obstructed
 4.4 - Normal puerperium and pathological puerperium

 5 - newborn health
5.1 - RN Adaptation to extrauterine life

 5.2 - Immediate Care and mediate
 6 - Planning, implementing and evaluating nursing the newborn taking into account the concepts, affected needs,

diagnosis and nursing intervention, the newborn:
6.1 - Hygiene care and comfort to the RN

 6.2 - Physical RN Exam
 

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
 Os conteúdos programáticos são sobre a assistência de enfermagem à grávida e recém-nascido, atendendo à sua

evolução histórica, assistência atual e perspetivas futuras, incidindo sobre afeções específicas da gravidez, ginecológicas
e do recém-nascido saudável, essenciais para que os estudantes adquiram o desenvolvimento de conhecimentos
fundamentais para a reflexão e compreensão da importância da enfermagem de saúde materna, obstétrica e ginecológica
no contexto dos cuidados de saúde e fundamentem o planeamento e a intervenção ajustada às necessidades da mulher e
do recém-nascido. 

 Os conteúdos vão ainda permitir colocar em prática a aplicação do processo de enfermagem perante a apresentação de
casos clínicos em exercícios práticos propostos, onde os alunos aplicam os conteúdos apreendidos percebendo a
importância dos mesmos e desenvolvendo a reflexão e o seu sentido crítico.

 

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
 The contents are on the pregnant nursing care and newborn, given its historical evolution, current support and future

prospects, focusing on specific disorders of the pregnancy, gynecological and healthy newborn, essential for students to
acquire the development of fundamental knowledge for reflection and understanding of the importance of nursing
maternal, obstetric and gynecological in the health care and justify the planning and intervention tailored to the needs of
women and newborns.

 The content will also allow putting into practice the application of the nursing process before the presentation of clinical
cases proposed practical exercises where students apply the contents seized realizing their importance and developing
thinking and your critical sense.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
 Propõem-se metodologias ativas consistentes com os objetivos e os resultados esperados de aprendizagem, em que o

professor assume a função de facilitador e orientador da aprendizagem e aferidor da aquisição de competências pelo
estudante e este se assume como principal responsável pelo seu próprio processo de aprendizagem.

 Estão previstas: exposição dos conteúdos programáticos; visualização de excertos de filmes/imagens e demonstração; 
 Trabalho individual, com recurso a fichas de trabalho com questões práticas.

 Avaliação:
 - Dois testes de avaliação escritos, individual - 20 valores (cada um)

 - Trabalho de grupo com apresentação e discussão individual – 17 valores (anexo 1)
 - Questão aula no final de cada apresentação – 0,25 valores (corresponde a um total de 3 valores)

 A nota final traduz-se pela média aritmética das notas obtidas em cada momento de avaliação, 
 A classificação final da unidade curricular resulta da média aritmética ponderada, com base nos respetivos ECTS.

 

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
 It is proposed active methodologies consistent with the objectives and expected results of learning, where the teacher

takes the facilitator function and guiding learning.
 They are planned: based on the exposure of the syllabus; brief exposures of the subjects supported images and display

clips from movies and demonstration.
 Individual work, the student is guided using worksheets with practical questions about the contents taught.
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Evaluation:
Two written assessment tests, individual - 20 points (each); 
Group work with presentation and individual discussion - 17 points (Appendix 1);
Issues class at the end of each presentation - 0.25 values (corresponding to a total of 3 points)
The final grade is reflected by the arithmetic average of the scores obtained on each valuation point
The final mark of the course is the weighted arithmetic average, based on the respective ECTS

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
A utilização de metodologias ativas, em que o professor assume a função de facilitador e orientador da aprendizagem e
aferidor da aquisição de competências pelo estudante e este se assume como principal responsável pelo seu próprio
processo de aprendizagem, utilizando estratégias de investigação e de reflexão, permitem que o estudante compreenda a
importância da Enfermagem de Saúde Materna, Obstétrica e Ginecológica no contexto dos Cuidados de Saúde,
desenvolva a reflexão crítica no âmbito Saúde da Mulher e Recém-nascido, inseridos numa família e adquira os
conhecimentos necessários para uma intervenção ajustada às necessidades dos diferentes indivíduos a quem prestará
cuidados de enfermagem.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The use of active methods, in which the teacher takes the facilitator function and guiding learning and sealer skills
acquisition by the student and this is assumed to be primarily responsible for their own learning process, using research
and reflection strategies, allow the student understands the importance of Maternal Health Nursing, Obstetrics and
Gynecology in the context of health care, develop critical thinking under Women's Health and Newborn, inserted in a family
and acquire the expertise to an adjusted intervention needs of all individuals who will provide nursing care.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
- Campos, Diogo A.; Montenegro, Nuno; Rodrigues, Teresa(2008) – Protocolos De Medicina Materno-Fetal. 2ª Ed. Lisboa:
Lidel.
- Canavarro, Maria Cristina (2006) – Psicologia Da Gravidez E Da Maternidade. 2ª Ed. Coimbra: Quarteto.
- Graça, Luís Mendes (2005) – Medicina Materno-Fetal. 3ª Ed. Lisboa: Lidel.
- Lowdermilk, Deitra L; Perry, Shannon E. (2008) – Enfermagem Na Maternidade. 7ª Ed. Loures: Lusociência.
- Persaud, Moore (2004) – Embriologia Clínica. Rio De Janeiro: Elsevier Editora Lda.

Nota: Outra bibliografia de interesse será recomendada e fornecida pela docente da unidade curricular
Note: Another bibliography of interest will be recommended and provided by the teacher of the course

Mapa X - Enfermagem de Saúde Infantil e Pediatria / Infant and Pediatric Health Nursing

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Enfermagem de Saúde Infantil e Pediatria / Infant and Pediatric Health Nursing

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
 Fernanda Maria Trindade Lopes T:36 TP:24 OT:12

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- Adquirir conhecimentos científicos, técnicos, humanos e culturais sobre promoção e manutenção da saúde da criança e

sobre afeções que a atingem ao longo do ciclo de vida pediátrico. 2- Descrever a fisiopatologia, sinais, sintomas e
métodos de estudo e tratamento das diferentes afeções que atingem a criança ao longo do ciclo de vida pediátrico. 3-
Identificar situações de saúde e doença perante a apresentação de casos clínicos. 4- Compreender de que forma a
doença/hospitalização afeta a criança e a família. 5- Desenvolver competências clínicas de apreciação, diagnóstico,
prestação e avaliação de cuidados de acordo com a metodologia do processo de enfermagem, aos três níveis de
prevenção e o modelo conceptual de Virgínia Henderson. 6- Desenvolver um papel ativo e regulador da sua aprendizagem.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 1 - Acquire scientific, technical, cultural and human knowledge about the maintenance of children’s health and about

diseases that affect them throughout their pediatric lifecycle. 2- Describe the physiopathology, signs, symptoms, study and
treatment methods of different diseases that hit the child throughout the pediatric lifecycle. 3- Identify situations of health
and illness in case of the appearance of clinical cases. 4- Understand how the disease affects the children and family. 5-
Development of clinical skills of appreciation, diagnosis, outcome and evaluation of the treatment, according to the
process methodology of nursing, in the three levels of prevention and the conceptual model of Virgínia Henderson . 6-
Development of an active part and regulator of it’s apprenticeship.
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6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1 – SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES HUMANAS FUNDAMENTAIS DA CRIANÇA/
JOVEM SAUDÁVEL

2 – A HOSPITALIZAÇÃO DA CRIANÇA/JOVEM/FAMÍLIA
3 – SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES FUNDAMENTAIS DO RECÉM-NASCIDO,
CRIANÇA/JOVEM DOENTE

6.2.1.5. Syllabus:
1 - SATISFACTION OF FUNDAMENTAL HUMAN NEEDS OF THE CHILD /
HEALTHY YOUNGSTER 
2 - HOSPITAL CHILD / YOUGSTER / FAMILY
3 - SATISFACTION OF FUNDAMENTAL NEEDS OF NEWBORN ,
CHILD / YOUNGSTER PATIENT

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos são sobre a assistência de enfermagem à criança, ao longo do ciclo de vida pediátrico,
atendendo à sua evolução histórica, assistência atual e perspetivas futuras, incidindo sobre a promoção e manutenção da
saúde da criança mantendo satisfeitas as necessidades humanas fundamentais no continuo dependência/ independência,
próprio do ciclo de vida e sobre afeções pediátricas específicas que as afetam, essenciais para que o estudante aquira o
desenvolvimento de conhecimentos fundamentais para a reflexão e compreensão da importância da enfermagem de saúde
infantil e pediatria no contexto dos cuidados de saúde e fundamentem a prestação de cuidados de enfermagem de acordo
com a metodologia do processo de enfermagem (PE) à criança inserida na família e na comunidade. A apresentação de
casos clínicos e de exercícios práticos propostos vão permitir aplicar o PE, percebendo a importância dos mesmos e
desenvolver a reflexão e o sentido crítico.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The syllabus refer nursing care to children throughout the pediatric lifecycle, given its historical evolution, current
assistance and future prospects, focusing on pediatric specific diseases, essential for that the student acquire and
develop fundamental knowledge for reflection and understanding of the importance of pediatric nursing and children
health in the context of healthcare and justify the intervention tailored to the needs of children in different age groups and
placed in the family and community, according to the process methodology of nursing. The appearance of clinical cases in
proposed practical exercises, will allow to students to apply the content learned, realizing their importance and developing
critical reflection and meaning.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A avaliação será contínua, periódica e final e a classificação faz-se numa escala de zero a vinte valores 
a) Avaliação contínua - 10% 
b) Avaliação periódica:
Trabalho de grupo com apresentação e discussão individual – 25% (anexo 1).
Os temas a abordar nos trabalhos de grupo, bem como o seu desenvolvimento devem seguir a orientação da professora.
A apresentação deve contemplar o espaço de debate. A classificação é individual. O trabalho escrito é válido por um
período de 2 anos letivos.
2 Testes de avaliação escritos, individuais – 65%.
É obrigatório cumprir todos os momentos de avaliação.
c) A avaliação final traduzir-se-á pela realização de um exame, quer na época normal de exames, quer na época de recurso,
quando a classificação obtida na avaliação periódica for inferior a 9,5 valores e o estudante reúna os critérios para a poder
realizar.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Assessment is continuous, periodic and final for each module and the classification is done on a scale of zero to twenty
values (0-20):

a) Continuous Assessment – 10% 
b) Periodic evaluation:
Working in groups with discussion and individual presentation – 25% (attachment 1).
The topics to be approached in the group work as well as its development must follow the guidance of the teacher. The
presentation should include space for debate. Classification is individual, so it is obligatory participation of all group
members in the presentation of the work. The written work is valid for a period of 2 academic years .
Writing assessment test, individual – 65% (13 values).

c) The final assessment is made through an exam, either at the normal time of examinations, either at the time of appeal,
when the marks obtained in each module is less than 9.5 and the student meets the criteria to be able to perform.
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6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
A utilização de metodologias ativas, em que o professor assume a função de facilitador e orientador da aprendizagem e
aferidor da aquisição de competências pelo estudante e este se assume como principal responsável pelo seu próprio
processo de aprendizagem, utilizando estratégias de pesquisa e de reflexão, permitem que o estudante compreenda a
importância da Enfermagem de Saúde Infantil e Pediatria no contexto dos Cuidados de Saúde, desenvolva a reflexão
crítica no âmbito Saúde da Criança/Jovem, inseridos numa família e adquira os conhecimentos necessários para uma
intervenção ajustada às necessidades dos diferentes indivíduos a quem prestará cuidados de enfermagem. As aulas
teórico-práticas são de discussão e debate sobre situações clínicas dos conteúdos programáticos e demonstração de
técnicas. Será ainda adotada a metodologia de resolução de problemas através da abordagem de casos da prática clínica,
alusivos aos conteúdos programáticos, para que os estudantes, individualmente ou em pequenos grupos, desenvolvam
hábitos de pesquisa, análise e discussão, que os levem a encontrar as respostas mais indicadas para cada caso,
promovendo assim um processo reflexivo e interativo no estudante.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The use of active methodologies, in which the teacher assumes the role of advisor and facilitator of the learning process
by the student which is assumed to be primarily responsible for their own learning process, using research strategies and
reflection, allow that the student to understand the importance of Pediatrics and Child Health Nursing in the context of
healthcare, developing critical thinking within Child Health / Yougster, within a family and acquire the knowledge necessary
for an intervention tailored to the needs of different individuals who will provide nursing care.
The practical classes are discussed and debated on medical conditions of the syllabus and demonstration techniques. Will
still be adopted problem-solving methodology by case approach to clinical practice, alluding to the syllabus, so that
students, individually or in small groups, develop habits of research, analysis and discussion, leading them to find the
answers most suitable for each case, thus promoting a reflective and interactive process on the student.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Almeida, F. A.& Sabatés A. L. (org.) (2008). Enfermagem pediátrica: a criança, o adolescente e a sua família no hospital.
Barueri-SP: Manole.
Álvarez Catalayand, G.; Mota Hernández F. & Maurique Martinez I. (2006). Gastroenterite aguda em pediatria. Barcelona:
Edikamed.
Amaral M. V. (2008). Tratado de Clínica Pediátrica (Volume I, II e III) Alfragide: Abbott.
Costa, H. P. F. & Marba, S. T. (2003). O recém-nascido de muito baixo peso. São Paulo: Editora Atheneu.
DGS (2012). Saúde infantil e juvenil: programa nacional. Lisboa: DGS.
Gordin, L. & Phaneuf M. (2000). Manual de Enfermagem: Utilização dos diagnósticos de enfermagem. Trad. Maria Teresa
Serpa. Lisboa: Instituto Piaget.
Hokenberry, M. J. & Wilson D. (2014). Wong Enfermagem da criança e do Adolescente. (9ª edição). Loures: Lusociência-
Edições técnicas e científicas. 
Kawamoto E. E.; Fortes J. I.; Oliveira S. C.; Cruz S. C. G. R. & Matsui T. (Coord.) (2011). Livro do aluno: Neonatologia de
risco. São Paulo: Fundap. 

Mapa X - Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiatria / Mental Health Nursing and Psychiatry

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiatria / Mental Health Nursing and Psychiatry

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
 Francisco António Fragoso Duarte T: 12 TP: 4 OT: 2

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
 Manuel Nascimento Silva Paulino T:12 TP:5 OT:2 ; 

 Maria João Almeida Nunes T:24 TP:7 OT:2

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 No final do período teórico pretende-se que o aluno seja capaz de:

 • Conhecer a evolução da enfermagem de saúde mental e psiquiatria e o processo de adoecer mental; 
 • Conceber e planificar, de forma teoricamente fundamentada, um plano de avaliação do estado mental;
 • Desenvolver competências clínicas de apreciação, diagnóstico e prestação de cuidados de enfermagem, de acordo com

o modelo das necessidades humanas fundamentais ao adulto e idoso portador de doença mental;
 • Conhecer e utilizar as diferentes abordagens terapêuticas nos cuidados de enfermagem. 

 • Desenvolver hábitos de pesquisa em livros da especialidade e nas bases de dados internacionais de medicina baseada
na evidência.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
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Educational Objectives: 
• Know the evolution of mental health nursing and psychiatry and the mental sick process;
• Design and planning of theoretical grounds, an evaluation plan in mental status;
• Develop clinical skills of assessment, diagnosis and provision of nursing care, according to the model of basic human
needs to the adult and elderly with mental illness;
• Know and use the different therapeutic approaches in nursing care.
• Develop research habits from reference books and international databases of evidence-based medicine.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. A evolução dos cuidados em saúde mental e psiquiatria: marcos históricos da psiquiatria e contexto atual dos cuidados
de enfermagem. 
2. A saúde mental a nível mundial e em Portugal. 
3. Teorias explicativas do adoecer mental.
4. Psicopatologia e semiologia: exame do estado mental.
5. Planeamento, execução e avaliação de enfermagem nas diferentes perturbações psiquiátricas, tendo em conta o
conceito, as necessidades afetadas, o diagnóstico e a intervenção de enfermagem, ao doente com: 
6. O enfermeiro perante o doente em situações de urgência. 
7. Abordagens Terapêuticas nos Cuidados de Enfermagem Psiquiátrica: a Relação de Ajuda, a Intervenção em Crise, a
Intervenção com Famílias e os recursos da comunidade, os Psicofármacos, a Eletroconvulsivoterapia, a Terapia de
Orientação para a Realidade, a Terapia de Relaxamento, a Psicoeducação, o Treino da Assertividade, as Terapias
Expressivas.

6.2.1.5. Syllabus:
1. The evolution of care in mental health and psychiatry: landmarks of psychiatry and current context of nursing care.
2. Mental health globally and in Portugal.
3. Theories of mental ill.
4. Psychopathology and semiotics: mental status examination.
5. Planning, implementation and evaluation of nursing in various psychiatric disorders, taking into account the concept,
affected needs, diagnosis and nursing intervention, the patient with:
6. The nurse to the patient in emergency situations.
7. Therapeutic Approaches in Psychiatric Nursing Care: Help the ratio, the Crisis Intervention in the Intervention with
families and community resources, Pharmacotherapy, the Eletroconvulsivoterapia, Orientation therapy for Reality, the
Relaxation Therapy, the psychoeducation, the training of assertiveness, the expressive Therapies

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
• Aquisição de conhecimentos: conhecer as dimensões do ser humano; conhecer os princípios da relação de ajuda;
conhecer as principais alterações psicopatológicas específicas dos quadros psiquiátricos; conhecer os sistemas de apoio
ao doente mental; conhecer os princípios e perspetivas da psiquiatria forense.
• Aquisição de aptidões: aplicar os princípios da relação de ajuda; descrever as alterações psicopatológicas específicas
dos quadros psiquiátricos; descrever os sistemas de apoio ao doente mental; discutir os princípios e perspetivas de
responsabilidade, perigosidade, imputabilidade / inimputabilidade do doente mental; descrever a intervenção do
enfermeiro perante o utente em situações de urgência; identificar o papel do enfermeiro nas diversas técnicas e
intervenções terapêuticas; aplicar os conhecimentos da saúde mental e psiquiatria para compreender e fundamentar os
cuidados de enfermagem e resolver problemas da prática clínica.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
• Acquisition of knowledge: knowing the dimensions of the human being; know the principles of the helping relationship;
know the major specific psychopathology of psychiatric disorders; know the support mentally ill systems; know the
principles and perspectives of forensic psychiatry.
• Acquisition of skills: apply the principles of aid relationship; describe the specific psychopathology of psychiatric
disorders; describe the support mentally ill systems; discuss the principles and perspectives of responsibility, danger,
liability / unaccountability of the mentally ill; describe the intervention of nurses to the user in emergency situations;
identify the role of nurses in the various techniques and therapeutic interventions; apply the knowledge of mental health
and psychiatry to understand and support the nursing care and solve problems in clinical practice

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas teóricas consistem de sessões letivas de carácter expositivo
As aulas teórico-práticas são breves exposições da matéria com auxílio de imagens e visualização de excertos de filmes
sobre os conteúdos lecionados. 
As aulas de orientação tutorial destinam-se ao acompanhamento e orientação do estudo individual e dos trabalhos de
grupo. 
A avaliação de conhecimentos consiste na realização de duas provas escritas e na elaboração, apresentação e discussão
de um trabalho de grupo. A classificação final obtém-se através da média ponderada da classificação das provas escritas
(60%), mais a classificação do trabalho de grupo (40%). A aprovação dos estudantes está sujeita à obtenção da
classificação mínima de 10 valores.
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Os alunos ficam impedidos de realizar a avaliação por frequência e por exame final, no caso de terem faltado a mais de
25% das aulas teórico-práticas.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The lectures consist of Semester sessions expository character
The practical lessons are brief expositions of the subjects supported images and film clips display on the content taught. 
The tutorial lessons are for the monitoring and supervision of individual study and group work.
The assessment consists of making two written tests and in the preparation, presentation and discussion of a workgroup.
The final classification is obtained by weighted average rating of the written tests (60%), plus the working group
classification (40%). Approval of the students is subject to obtaining the minimum score of 10 points.
Students are prevented from carrying out the evaluation by frequency and by final exam, if they have missed more than
25% of the practical classes.

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. A metodologia expositiva
associada aos exercícios de aprendizagem da prática clínica em Saúde Mental e Psiquiatria, baseada na análise de
estudos de caso, na realização de trabalhos escritos e de apresentações orais, permitirá ao aluno:
• Descrever os momentos mais marcantes da evolução histórica da Psiquiatria;
• Discutir o conceito de normalidade segundo os diferentes critérios que o caracterizam;
• Descrever as alterações psicopatológicas mais frequentes nos principais quadros psiquiátricos;
• Discutir princípios e perspetivas de responsabilidade, perigosidade, imputabilidade/ inimputabilidade do doente mental;
• Descrever a intervenção do enfermeiro perante o utente em situações de urgência;
• Identificar o papel do enfermeiro nas diversas técnicas e intervenções terapêuticas;
• Conceber e planificar, de forma teoricamente fundamentada, um plano de avaliação do estado mental de um caso prático;
• Recolher, selecionar e interpretar a informação relevante, que o habilite a fundamentar os cuidados de enfermagem a
prestar ao doente mental, incluindo na análise, os aspetos sociais, científicos e éticos relevantes;
• Conhecer os sistemas de apoio ao doente mental; 
• Demonstrar respeito pelos docentes e colegas; 
• Desenvolver a capacidade de comunicação, espirito crítico e de aprendizagem autónoma;
• Desenvolver a capacidade de trabalhar colaborativamente.

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 methodology exhibition associated with
the learning exercises of clinical practice in Mental Health and Psychiatry, based on the analysis of case studies, the
written work and oral presentations, will allow the student:
• Describe the most memorable moments of the historical evolution of psychiatry;
• Discuss the concept of normality according to different criteria that characterize it;
• Describe the most frequent psychopathology in major psychiatric disorders;
• Discuss principles and perspectives of responsibility, danger, liability / unaccountability of the mentally ill;
• Describe the intervention of nurses to the user in emergency situations;
• Identify the role of nurses in the various techniques and therapeutic interventions;
• Design and planning of theoretically grounded way, an evaluation plan for the mental state of a case;
• Collect, select and interpret relevant information which will enable them to consolidate the nursing care of the mentally ill,
including the analysis, the social aspects, relevant scientific and ethical;
• Learning to support the mentally ill systems;
• Demonstrate respect for teachers and colleagues;
• Develop communication skills, critical spirit and independent learning;
• Develop the ability to work collaboratively.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Abreu, Pio (2011). Introdução à psicopatologia compreensiva, 5ª edição. Fundação Calouste Gulbenkian: Lisboa.
American Psychiatric Association (2014). DSM-V Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, 5.ª edição.
Porto Alegre: Editora Artmed.
Figueira, M.L., Sampaio, D., Afonso, P. (2014). Manual de Psiquiatria Clinica. Lisboa: Lidel.
Neeb, K. (2000). Fundamentos de Enfermagem de Saúde Mental. Philadelphia, Lusociência.
Phaneuf, M. (2005). Comunicação, entrevista, relação de ajuda e validação. Loures: Lusociência. 
Saraiva, C., Cerejeira, J. (2014). Psiquiatria Fundamental. Lisboa: Lidel.
Sequeira, C. (2006). Introdução à Prática Clínica. Coimbra: Quarteto Editora.
Townsend, M.C. (2011). Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiátrica: conceitos de cuidado na prática baseada na
evidência (6ª Ed.). (Tradução de Sílvia Costa Rodrigues). Loures: Lusociência.

Mapa X - Enfermagem de Saúde Comunitária II / Community Health Nursing II

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Enfermagem de Saúde Comunitária II / Community Health Nursing II
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6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
 Ermelinda Maria Bernardo Gonçalves Marques T: 24 TP:24 OT:8

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
 Ezequiel Martins Carrondo T:12 TP:12 OT:4

 

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Analisar a especificidade das necessidades em cuidados de saúde da família ao longo do ciclo vital;

 Refletir e compreender a importância da enfermagem de família no contexto de cuidados de saúde; 
 Descrever as caraterísticas gerais do envelhecimento e analisar as repercussões bio fisiológicas, psicológicas,

sociológicas, culturais e ambientais do processo de envelhecimento humano; 
 Planear cuidados de enfermagem de acordo com os valores próprios da pessoa idosa, potenciando a autonomia e

independência; 
 Identificar os princípios básicos da RNCCI/Unidades; 

 Reconhecer a metodologia e funcionamento da RNCCI; 
 Reconhecer os critérios de referenciação de utentes; 

 Identificar a metodologia de planeamento e gestão de alta em cuidados continuados; 
 Identificar a metodologia de avaliação de necessidades e elaboração do Plano de Intervenção Individual; 

 Identificar metodologias/ instrumentos práticos de monitorização dos cuidados de saúde prestados no âmbito da RNCCI

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 Analyze the specific needs in health care of the family over the life cycle;

 Thinking and understand the importance of family nursing in the context of health care;
 Describe the general characteristics of aging and analyze bio physiological effects, psychological, sociological, cultural

and environmental aspects of the human aging process;
 Planning nursing care in accordance with the values of the elderly, enhancing the autonomy and independence;

 Identify the basic principles of RNCCI / units;
 Recognize the methodology of RNCCI;

 Recognize the referral criteria of users;
 Identify the methodology of planning and management of the patient discharge in continuing care;

 Identify the methodology for assessing needs and preparing the Individual Intervention Plan;
 Identify the methodologies / practical tools for monitoring health care provided under the RNCCI

 

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
 1. Enfermagem de Saúde Familiar 

 1.1 - Família e enfermagem na família 
 1.2 - Fatores determinantes na saúde da família 

 1.3 -Teorias e modelos conceptuais de enfermagem na família 
 1.4 - Cuidados de enfermagem à família 

 1.5 - Avaliação da saúde familiar 
 2. Enfermagem em Gerontologia 
 2.2 - O envelhecimento humano como processo coletivo 

 2.3 - O envelhecimento humano como processo individual 
 2.4 - Saúde e envelhecimento 

 2.5 - Dimensões dos cuidados de enfermagem 
 2.6 – Co morbilidades no idoso 

 2.7 - O idoso no domicílio, institucionalizado e hospitalizado 
 2.8 – Os maus tratos à pessoa idosa 

 2.9 – A sexualidade do idoso 
 3. Enfermagem em Cuidados Continuados 

 3.2 - Modelo de rede de cuidados continuados 
 3.3 - Do modelo clássico ao modelo associativo/integrador de cuidados 

 3.4 - A promoção da autonomia e da dignidade do doente 
 3.5 - O papel da família e/ou cuidadores 

 3.6 - A intervenção multidisciplinar

6.2.1.5. Syllabus:
 1. Family Health Nursing

 1.1 - Family and nursing in the family
 1.2 - Determining factors in family’s health

 1.3 - Theories and conceptual nursing models in the family
 1.4 - The family nursing care

 1.5 - Evaluation of family’s health
 2. Gerontology Nursing 
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2.2 - The human aging as a collective process
2.3 - The human aging as an individual process
2.4 - Health and Aging
2.5 - Dimensions of nursing care
2.6 - Co morbidities in the elderly
2.7 - The elderly at home, institutionalized and hospitalized
2.8 - The mistreatment of elderly
2.9 - The sexuality of the elderly
3. Continuing Care Nursing 
3.2 - Network model of continuous care
3.3 - From the classical model to the associative/integrator care model
3.4 - The promotion of autonomy and patient dignity
3.5 - The role of family and / or caregivers
3.6 - The multidisciplinary intervention

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
• Enfermagem de Saúde Familiar contribui para a aquisição e desenvolvimento de conhecimentos fundamentais para a
reflexão e compreensão da importância da enfermagem de família de forma a permitir ao estudante a sua mobilização,
seleção e integração em situações de prestação de cuidados de enfermagem à família ao longo do ciclo vital.
• Enfermagem em Gerontologia contribui para a aquisição e desenvolvimento de conhecimentos fundamentais para a
reflexão e compreensão da importância da enfermagem em gerontologia e do processo de envelhecimento.
• Enfermagem em Cuidados Continuados contribui para a aquisição e desenvolvimento de conhecimentos fundamentais
para a reflexão e compreensão da importância da enfermagem em cuidados continuados, de forma a permitir ao estudante
a sua mobilização, seleção e integração em situação de cuidados na dependência num contexto de continuidade de
cuidados.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
• Family Health Nursing the syllabus contribute to the acquisition and development of basic knowledge for thinking and
understanding of the importance of family nursing and the nurse's role as care manager in the health care context, in order
to allow the student their mobilization, selection and integration in situations to provide nursing care to the family over the
life cycle.
• Gerontology Nursing the syllabus contribute to the acquisition and development of basic knowledge for reflection and
understanding of the importance of nursing in gerontology and aging process.
• Continuing Care Nursing the syllabus contribute to the acquisition and development of basic knowledge for reflection
and understanding of the importance of nursing in long-term care in order to allow the student to their mobilization,
selection and integration in care situation depending on a context of continuity of care.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Utilizaram-se metodologias ativas consistentes com os objetivos e os resultados esperados de aprendizagem, em que o
professor assume a função de facilitador e orientador da aprendizagem e aferidor da aquisição de competências pelo
estudante, assumindo-se este como principal responsável pelo seu próprio processo de aprendizagem, utilizando
estratégias de investigação e de reflexão. 
Realização de uma prova escrita de avaliação de conhecimentos e de dois trabalhos de grupo, conforme critérios em
apêndice, apresentados e discutidos em sala de aula por todos os elementos do grupo. 
A classificação final da unidade curricular é igual à média aritmética da classificação obtida na prova escrita e nos dois
trabalhos.
É obrigatório cumprir todos os momentos de avaliação. Os que não cumpram e frequentem 75% das aulas
Teórico/Práticas serão admitidos a exame.
A aprovação dos estudantes na unidade curricular está condicionada à obtenção de classificação mínima de 9,5 valores.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
They used active methods consistent with the objectives and expected results of learning, where the teacher takes the
facilitator function and guiding learning and sealer skills acquisition by the student, assuming this as primarily responsible
for its own process learning using research and reflection strategies.
Carrying out a written assessment of knowledge and two group assignments, according to the criteria in the Appendix,
presented and discussed in class by all group members.
The final mark of the course shall be the arithmetic average of the marks obtained in the written test and the two jobs.
It is mandatory to meet all time points. Those who do not comply and attend 75% of classes Theoretical / practices will be
admitted to the exam.
Approval of the students in the course is conditional upon obtaining a minimum grade of 9.5.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
A utilização de metodologias ativas, em que o professor assume a função de facilitador e orientador da aprendizagem e
aferidor da aquisição de competências pelo estudante e em que este se assume como principal responsável pelo seu
próprio processo de aprendizagem, utilizando estratégias de investigação e de reflexão, permitem que o estudante:
compreenda a importância da Enfermagem de Saúde Familiar, da Enfermagem em Gerontologia e da Enfermagem em
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Cuidados Continuados no contexto dos Cuidados de Saúde; desenvolva a reflexão crítica no âmbito dos cuidados de
saúde à família ao longo do ciclo vital, dos cuidados à pessoa idosa e dos cuidados na dependência; adquira
conhecimentos necessários para uma intervenção ajustada às necessidades da família, do idoso e da pessoa em processo
de dependência, em contexto de Cuidados de Saúde Primários e num contexto de cuidados continuados, institucionais e
domiciliários.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The Active methodologies of evaluation must be consistent with the objectives and expected results of learning, where the
teacher takes the facilitator function and guiding learning and sealer skills acquisition by the student, assuming that he is
the primarily responsible for its own process learning using research and reflection strategies, allow the student:
understands the importance of the Family Health Nursing, Gerontology Nursing and Continuing Care Nursing in the
context of health care; develop critical thinking in the context of health care to the family throughout the life cycle of care
for the elderly and care; acquire knowledge necessary for an intervention tailored to the needs of the family, the elderly and
people with addictive process, in the context of Primary Health Care and in a context of continuous care, institutional and
at home.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Hanson, S. M. (2005). Enfermagem de cuidados de saúde à família: teoria, prática e investigação. (2.ª ed.). Lisboa:
Lusociência.
Nogueira, J. (2009). Cuidados Continuados: Desafios. Lisboa: Unidade de Missão para os Cuidados Continuados
Integrados.
Paúl, C. e Ribeiro, O. (2012). Manual de Gerontologia. Lisboa: Lidel - Edições Técnicas Lda.
Sequeira, C. (2010). Cuidar de idosos com dependência física e mental. Lisboa: Lidel – edições técnicas, lda. Squire, A.
(2005). Saúde e bem-estar para pessoas idosas: fundamentos básicos para a prática. Loures: Lusociência. 
Stanhope, M. e Lancaster, J. (2011). Enfermagem de Saúde Pública: Cuidados de saúde na comunidade centrados na
população (7ª ed.). Loures: Lusodidacta.
Wright, L. M. e Leahey, M. (2009). Enfermeiras e famílias: um guia para avaliação e intervenção na família (3ªed.). São
Paulo: Roca.

Mapa X - Inglês - opção / English - option

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Inglês - opção / English - option

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
 Maria Paula Cardinal Cruz Martins das Neves T:18 TP: 18

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 o aluno possa, num contexto profissional, comunicar efetivamente em inglês, seja por escrito ou oralmente,

especificamente para a interacção com outros profissionais de saúde, com os doentes e os seus familiares numa
perspetiva que integra um conjunto de expetativas sociais e culturais distinto do português.

 Como disciplina de Inglês com Fins Específicos, e sendo neste contexto este fim claramente Técnico (da área de
Enfermagem), esta pretende transmitir aos alunos a capacidade de comunicar e compreender, por vias oral e escrital, no
mundo cada vez mais dependente da língua inglesa. 
O aluno irá tomar consciência das suas próprias competências linguísticas crescentes também no desenvolvimento de
trabalho escrito de um nível linguístico-cultural adequado

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 The student should be able to communicate effectively in English in a professional context, both written and oral,

specifically to interact with other health professionals, patients, and their families in a perspective that involves a set of
social and cultural expectations that is different than Portuguese.

 This class in English for Specific Purposes, in the area of nursing, will give the student the opportunity to communicate
and understand both orally and in writing in a world that is increasing dependent on English.

 The student will become aware of his/her own increasing linguistic competences as well in the body of written work to be
compiled after research and writing, appropriate linguistic and cultural correction and rewriting of the individual
assignments resubmitted to the professor.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
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A unidade assim aborda sobretudo a área de expressão ligada ao meio profissional mais directo, sempre em contacto com
as necessidades desta área profissional, em termos lexicais, mas bem enraizada na gramática, pronúncia, normas de
escrita e um bom entendimento da sua cultura, incluindo:
Caractrização dos vários serviços hospitalares
Caracterização da equipa hospitalar
Descrição do profissional de enfermagem
Descrição de hábitos, rotinas e responsabilidades nos locais de trabalho 
Admissão de utentes
Caracterização do sistema de triagem
Caracterização e avaliação da dor 
Caracterização e avaliação de sintomas

6.2.1.5. Syllabus:
Classes will cover professional expression that focuses specific lexicon coordinated with grammar, pronunciation, writing
norms and a clear understanding of Anglo culture, including:
Hospital departments
Hospital team
The nursing profession
In and around the hospital
Hospital Admissions
Admission by A&E and admission by referral
Triage Assessment
Common Ailments
Pain and Syptoms

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
O programa deve permitir ao aluno alcançar um mínimo nível B1 nas quatro competências de comunicação em língua
estrangeira consoante as recomendações do Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas (QECRL),
proporcionando as unidades lexicais e funções comunicativas precisas para comunicar em inglês em contextos
hospitalares e centros de saúde e em contextos internacionais profissionais.
Para poder participar no contexto internacional e assim desenvolver atividade profissional em contacto constante com a
língua inglesa enquanto profissional de enfermagem, o estudante irá adquirir competências lexicais/linguísticas/culturais
bem como conhecimento tanto específico e geral, focando também na consolidação de noções interculturais que
desenvolvem as suas competências relacionais, instrumentais e interculturais

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The syllabus of this subject should allow the student to reach a level B1 in the four competences of communication in
foreign language, following recommendations of the Common European Framework of Reference (CEFR) for languages,
providing the lexical units and communicative functions needed to communicate in English for hospitals and health
centres and in international professional contexts.
In order to be able to participate and develop professional activity in constant contact with the English language as
nursings, the student will acquire lexical/linguistic/cultural competence and knowledge, both specific and general,
focusing as well on the consolidation of intercultural notions to develop their relational, instrumental and intercultural
competence.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Com o intuito de envolver e responsabilizar o aluno no processo de ensino/aprendizagem e não obstando a lição
expositiva quando necessária, será dado mais ênfase à lição interativa e trabalho de grupo para
dramatizações/simulações, projetos, debate e estudo de casos. Trabalho individual ou em grupo poderá também incluir
apresentações de trabalhos, leitura e investigação. 
O aluno tem direito a usufruir de três formas de avaliação, devendo optar entre avaliação:
- Continua: qualidade de participação oral e trabalhos realizados (40%) e 2 testes escritos (2X30%=60%);
- Exame: exame escrito (100%);
- Exame de recurso: exame escrito (100%).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
In order to involve the students, making them responsible within the teaching/learning process and notwithstanding the
occasional lecture, greater emphasis will be given to interactive lessons and group work for dramatizations/simulations,
projects, debates and case studies. Individual and group work may also include presentations of assignments/research
projects, reading and research, and relevant case studies. 
Students select the following assessment: ongoing – quality of oral participation+ assignments (40%) + 2 written tests
(2X30%=60%); or Examination – written test (100%); or Recourse examination – written test (100%).

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
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As metodologias a aplicar seguem o intuito de envolver e responsabilizar o aluno no processo de ensino/aprendizagem de
uma língua estrangeira, tendo sempre presente a necessidade de interagir em representação da instituição e realçando a
compreensão necessária em língua estrangeira.
Para se atingirem os objetivos propostos a metodologia na unidade curricular assenta em princípios focando treino
específico na comunicação oral, pronúncia e ritmo linguístico desde o nível dos morfemas até a frase e parágrafo bem
como técnicas de expressão escrita em língua inglesa em grupo e individual, para dar o maior apoio ao desenvolvimento
da competência comunicativa do aluno enquanto pessoa e profissional.
Sabendo que as abordagens metalinguísticas, essenciais na aprendizagem das línguas estrangeiras, são ativadas no
aluno através do ato de escrever, o trabalho a desenvolver envolve uma componente importante de escrita. No entanto, já
que as futuras intervenções comunicativas do aluno poder-se-ão caraterizar sobretudo pela sua natureza oral, este
componente é desenvolvida com muito empenho, nomeadamente através do role-play, debates e trabalho de grupo para
desenvolvimento de ideias (brainstorming).
A inclusão de sessões de perguntas/respostas com a participação de todos realça a ligação entre a comunicação
intercultural e as competências comunicativas a adquirir nesta área específica.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The methodologies to be used involve the students, making them responsible within the process of teaching/learning a
foreign language, and maintain everpresent the need to interact in representation of the institution/organization, focusing
on the comprehension needed in foreign language. To reach the proposed objectives, the methodology is based on
principles of oral communication, pronunciation and linguistic rhythm from the morpheme to the sentence to develop
individual communicative competences.
Based on current research sustaining the sole activation of metalinguistic strategies, which are essential to foreign
language learning, through the act of writing, the Dossier assignments involve a strong component of individual writing.
Nevertheless, since the greater part of future communication will take place orally, this competence is also highlighted
through role-play, group work, brainstorming and planning followed by presentation, both improvised and rehearsed.
The inclusion of Socratic-style question and answer sessions in which the whole class participates reaffirms the
connection between intercultural communication and the communicative competences to be acquired for nursings.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Allan, V. & P. MacGarr (2010). Cambridge English for Nursing. Cambridge: Cambridge University Press.

Bosher. S.D. (2014). Talk like a Nurse. New York: Kaplan Publishing.
Grice. T (2011) Nursing. Oxford: Oxford University Press.
Grice. T & J. Greenan.( 2012) Nursing. Oxford: Oxford University Press.

Bom dicionário de Inglês-Inglês, inglês-português e português-inglês (e.g. Collins, Michaelis)

Mapa X - Terapias complementares - Opção / Complementary therapies - Option

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Terapias complementares - Opção / Complementary therapies - Option

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
 Maria Hermínia Nunes Barbosa T:9 TP:17

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
 António Francisco Fragoso Duarte T:1 TP:3

 Odília Domingues Cavaco: T:2 TP:4

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 1- Desenvolver pensamento reflexivo e crítico em relação ao uso de terapias complementares nas práticas de saúde e de

enfermagem.
 2- Adquirir conhecimentos científicos, técnicos, humanos e culturais sobre as terapias complementares em estudo.

 3- Compreender os princípios, formas de aplicação e principais benefícios das terapias em estudo.
 4- Experienciar e treinar algumas técnicas, das terapias complementares em estudo, para poder usar, no dia a dia da

prestação de cuidados.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 1 - Develop critical and reflective thinking regarding the use of complementary therapies in health practices and nursing.

 2 - Acquire scientific, technical, cultural and human about complementary therapies under study.
3- Understand the principles, application forms and major benefits of the therapies under study.

 4 - Experiment and training some therapies under study to be able to use, in the day-to-day care.
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6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
HOMEOPATIA - Concetualização, abordagem, técnica terapêutica, medicamento e matéria médica.
TERAPIA DO RISO - Concetualização, benefícios, organização, funcionamento e implementação de uma sessão. 
A HIPNOSE COMO TÉCNICA TERAPÊUTICA COMPLEMENTAR -Introdução, a hipnose hoje, aplicações da hipnose, a
hipnose no tratamento da dor crónica, vantagens e contra-indicações da hipnose.
TÉCNICAS DE RELAXAMENTO - Relaxamento, Sessão de Terapia do Relaxamento.
MASSAGEM DE RELAXAMENTO - Princípios gerais, requisitos essenciais para a massagem, indicações e
contraindicações, execução técnica da massagem.
Outras terapias complementares pertinentes e/ou sugeridas pelos alunos.

6.2.1.5. Syllabus:
HOMEOPATHY - Conceptualization, approach, art therapy, medicine and materia medica.
LAUGHT THERAPY - Conceptualization, benefits, organization and operation of a session.
HYPNOSIS THERAPY AS ADDITIONAL TECHNICAL - Introduction to hypnosis today, applications of hypnosis, hypnosis in
the treatment of chronic pain, benefits and contraindications of hypnosis.
RELAXATION TECHNIQUES - Relaxation, Relaxation Therapy Session.
MASSOTHERAPY - General principles, Essential requirements for massage, Execution massage technique.
Other relevant complementary therapies and / or suggested by the students.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
As TC são, cada vez mais, assumidas como uma forma de promoção da saúde, prevenção e intervenção na doença.
Sabendo que os cuidados de enf. tomam por foco de atenção a promoção dos projetos de saúde e que o enf. deve cuidar
respeitando as capacidades, crenças, valores e desejos da natureza individual do beneficiário dos cuidados, torna-se
premente que o enf. esteja sensibilizado para a diversidade desta temática. Esta abordagem permite a aquisição de
conhecimentos científicos, técnicos, humanos e culturais sobre as TC em estudo, facilitando o desenvolvimento do
pensamento o reflexivo e crítico em relação ao uso das mesmas nas práticas de saúde e de enfermagem. Os conteúdos
permitem compreender os princípios, as formas de aplicação e os principais benefícios das terapias seleccionadas.
Experienciar e treinar é fundamental para a aprendizagem e facilita a integração e utilização destas terapias no dia a dia da
prestação de cuidados de enf..

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
CT are increasingly taken as a form of health promotion, disease prevention and intervention. Knowing that nursing care
takes focus of attention for the promotion of health projects that each person lives and the nurse must take care of the
respecting skills, beliefs, values and desires from the person, it is urgent that the nurse is aware of the diversity of this
theme. The approach allows the acquisition of scientific, technical, human and cultural aspects of complementary
therapies under study facilitates the development of reflective thinking and critical of the use of complementary therapies
in health practices and nursing. Selected content enable you understand the principles, application forms and the main
benefits of selected therapies. Experiment and training is the key to learning and facilitates the integration and use of these
therapies on a daily provision of nursing care. 

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Expor para contextualizar as temáticas, analisar textos, visualizar filmes e a possibilidade de experimentar e de praticar,
em sala de aula, a terapia do riso, o relaxamento, a massagem e a hipnose é uma mais valia para a aquisição de
competências para posterior compreensão das escolhas das pessoas e incorporação na prática dos cuidados de
enfermagem.
Avaliação contínua resulta das classificações atribuídas nas diferentes temáticas (cada uma avaliada pelo respetivo
professor para 20 valores) e calculadas de acordo com a seguinte fórmula: (T.do riso x 0,3ECTS +Hipnose x 0,2ECTS +
Massagem de relaxamento x 0,6ECTS + Homeopatia x 0,6ECTS + T de Relaxamento x 0,3)/2ECTS
Em homeopatia e hipnose: mini teste escrito para cada uma. Massagem de relaxamento e técnicas de relaxamento
envolvimento ativo do estudante nas atividades práticas. Para a terapia do riso estrutura-se e implementa-se uma sessão
com participação de todos os alunos.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Set out to contextualize the issues, analysis of texts , movie viewing and the ability to experience and practice in the
classroom, laughter therapy , relaxation, massage and osteopathy is an asset to the acquisition of skills for further
understanding of people's choices and incorporation in the practice of nursing care.
Continuous assessment results from ratings assigned in different themes (each evaluated by the respective teacher to 20),
calculated according to the following formula: ( laughter T. X 0,3ECTS + hypnosis x 0,2ECTS + Relaxation massage x 0 ,
6ECTS+ Homeopathy x 0,6ECTS Relaxation x 0.3) / 2ECTS
In homeopathy and hypnosis: mini written test for each. Relaxing massage and relaxation active student involvement
techniques in practical activities. For Laughter Therapy is structured and is implemented a session with participation of all
students.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
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As metodologias variadas e ativas como: exposição, pesquisa, visualização de filmes, demonstração, experimentação e
execução prática, implementadas permitiram, por um lado, desenvolver os conteúdos teóricos para cada um dos temas e,
por outro, despertar o aluno para a componente prática da mesma. Assim, com exceção de homeopatia, todas as outras
terapias tiveram uma componente prática, que permitiram ao aluno experienciar – participando ativamente nas sessões – e
sentir o efeito que produz em si próprio. O treino, para aplicação de algumas técnicas, permitiu ao estudante incorporá-las
e perceber como as aplicar nos cuidados de enfermagem. Usar como avaliação a análise reflexiva, os mini teste e
experimentação e treino, facilita o desenvolvimento pensamento reflexivo e crítico em relação à utilização de terapias
complementares e permite a consolidação conhecimentos científicos, técnicos, humanos e culturais.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The use of diferent and active methodology allows, in one hand, development of the theoretical contents for each one of
the themes and, in the other hand, promotes the student for the practical component of it. That way, with the exception to
homeopathy, all the other therapies had a practical component, which allowed the student to experience - by actively
participating on the sessions - and feel the effects that it has in her/himself (the student). The training, for the application of
specific skills, allows the student to incorporate them and understand how to apply them on the nursing cares. Using the
reflexive analysis of texts and the making of posters as an evaluation helps the student to develop reflexive thinking and
critical regarding the using of complementary therapies and allows the consolidation of scientific, technic, human and
cultural knowledge.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
García Larrauri, Begoña (2008) – Programa para mejorar el sentido del humor: porque la vida con buen humor merece la
pena. Madrid: Ediciones Pirâmide. 
José, Helena Maria Guerreiro (2002) – Humor nos cuidados de enfermagem vivências de doentes e enfermeiros.
Lusociência - Edições Técnicas e Científicas, Lda. Loures.
Cavaco, O.D. (2009) Analgesia hipnótica: aspectos experimentais e clínicos. In E.R. Santos e C.L. Pires, (Ed.) Hipnose
Clínica: Fundamentos e Aplicações em Psicologia e Saúde (p. 91-127). Viseu: PsicoSoma.
S. Cormier & B. Cormier; Relaxation Training, Goldfried & Davidson; Instruções do Treino de Relaxamento Progressivo,
Bernstein & Borkovec, traduzido e adaptado por Catarina Dias, Psicóloga do Gapsi
Cassar, M. P. (2001). - Manual de massagem terapêutica: Um guia completo de massoterapia para o estudante e para o
terapeuta. São Paulo: Editorial Manole. ISBN 85-204-1023-5
http://www.homeoint.org/ 

Mapa X - Enfermagem forense - opção / Forensic Nursing - option

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Enfermagem forense - opção / Forensic Nursing - option

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
 Paula Cristina do Vale Lopes Pissarra T:18 TP:18

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):
 - Conhecer a evolução da enfermagem forense;

 - Desenvolver competências clínicas de apreciação, diagnóstico e prestação de cuidados de enfermagem, de acordo com
o modelo das necessidades humanas fundamentais à vítima;

 - Conhecer e utilizar as diferentes abordagens terapêuticas nos cuidados de enfermagem forenses.
 - Integrar os conhecimentos de uma investigação científica e do tratamento do trauma violento e criminoso, nos cuidados

de saúde prestados pelos Enfermeiros.
 - Mobilizar os conhecimentos adquiridos sobre o atendimento à vítima, agindo como um perito, cujas habilidades técnicas

e conhecimentos teóricos contribuem para a investigação criminal em caso de trauma e violência.
 - Integrar uma prática fundamentada na abordagem à vítima, que preserve e proteja os vestígios com relevância médico-

legal, e que permita o apoio emocional das pessoas alvo de crime ou violência de carácter sexual ou de outra natureza.
 

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 - To know the evolution of forensic nursing;

 - Develop clinical skills of assessment, diagnosis and provision of nursing care, according to the model of basic human
needs to the victim;

 - Know and use the different therapeutic approaches in forensic nursing care.
 - Integrate knowledge of scientific research and the treatment of trauma and violent criminal, health care provided by

nurses.
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- To mobilize the knowledge gained about care for the victim, acting as an expert, whose technical skills and theoretical
knowledge contribute to the criminal investigation in case of trauma and violence.
- Integrating a practice based on the approach to the victim, to preserve and protect the traces with medicolegal relevance,
and allowing the emotional support of people targeted crime of violence or sexual nature or otherwise.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1- Conceitos Teóricos da Enfermagem Forense 
2- Processo de Enfermagem Forense
3- Enquadramento Legal, Ética, Deontologia e Direito na Prática de Enfermagem Forense
4- Maus Tratos, abusos e violência – Fenómenos e Intervenções
5- Enfermagem Forense no pré hospitalar e hospitalar

6.2.1.5. Syllabus:
1- Theoretical Concepts of Forensic Nursing
2- Forensic Nursing Process
3 Legal Framework, Ethics, Ethics and Law in Forensic Nursing Practice
4 Mistreatment, abuse and violence - phenomena and Interventions
5- Forensic Nursing in prehospital and hospital

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos permitem formar e habilitar os Profissionais de Saúde, particularmente os Enfermeiros, para
o cumprimento de tarefas que exigem uma abordagem global à vítima de trauma, violência ou atividade criminosa, para
além de proporcionar aos profissionais um conjunto de conhecimentos e de competências técnicas muito específicas, um
grande rigor científico, uma atualização permanente e uma elevada capacidade de isenção e imparcialidade, de forma a
não colocar em risco os direitos individuais, o interesse público e, portanto, a justiça no que respeita à investigação
criminal

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The syllabus allow train and enable health professionals, particularly nurses, to fulfill tasks that require a comprehensive
approach to victims of trauma, violence or criminal activity, in addition to providing professionals with knowledge and
technical skills very specific, a great scientific rigor, a permanent update and a high capacity of neutrality and impartiality,
so as not to endanger individual rights, the public interest and therefore justice with regard to criminal investigation.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Propõem-se metodologias ativas consistentes com os objetivos e os resultados esperados de aprendizagem, em que o
professor assume a função de facilitador e orientador da aprendizagem e aferidor da aquisição de competências pelo
estudante e este se assume como principal responsável pelo seu próprio processo de aprendizagem, utilizando
estratégias de investigação e de reflexão. 
Avaliação 
Realização de uma reflexão escrita, individual e fundamentada, sobre uma temática a propor pelo docente, num total de
cinco páginas (não contabiliza a capa nem as referências bibliográficas). 
A classificação faz-se numa escala de zero a vinte valores (0-20).
A classificação final da unidade curricular resulta das classificações, com ponderação dos respetivos ECTS. 

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
It is proposed active methodologies consistent with the objectives and expected results of learning, where the teacher
takes the facilitator function and guiding learning and sealer skills acquisition by the student and this is assumed to be
primarily responsible for their own learning process using research and reflection strategies.
Evaluation
Conducting a written reflection, individually and based on the thematic to be proposed by the teacher for a total of five
pages (does not account for the cover or the references).
The classification is made on a scale of zero to twenty values (0-20).
The final mark of the course results from ratings with respective weighting of ECTS.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
A utilização de metodologias ativas, em que o professor assume a função de facilitador e orientador da aprendizagem e
aferidor da aquisição de competências pelo estudante e este se assume como principal responsável pelo seu próprio
processo de aprendizagem, utilizando estratégias de investigação e de reflexão, que lhe permita compreender a
importância e as implicações da enfermagem forense, desenvolva a reflexão crítica no âmbito da Saúde e adquira os
conhecimentos necessários para uma intervenção ajustada às necessidades dos diferentes indivíduos.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
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The use of active methods, in which the teacher takes the facilitator function and guiding learning and sealer acquiring
student the skills and this is assumed to be primarily responsible for their own learning process, using research and
reflection strategies, able to comprehend the importance and implications of forensic nursing, develop critical thinking
within the Health and acquire the knowledge needed for intervention adjusted to the needs of different individuals.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Gomes, Albino (2014). Enfermagem Forense (Vol I e II). Lisboa: LIDEL. ISBN 978-972-757-985-3
Magalhães, Teresa (coord.) (2010). Abusos de crianças e jovens: da suspeita ao diagnóstico. Lisboa: Lidel. 

Mapa X - Enfermagem de Saúde Ocupacional / Occupational Health Nursing

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Enfermagem de Saúde Ocupacional / Occupational Health Nursing

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
 Ermelinda Maria Bernardo Gonçalves Marques T:18 TP:18

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):
 - Refletir e compreender a importância da Enfermagem de Saúde Ocupacional;

 - Reconhecer as funções e atividades do enfermeiro de Saúde Ocupacional;
 - Reconhecer o papel da saúde ocupacional na promoção da saúde no local de trabalho;

 - Conhecer os principais fatores de risco a que estão expostos os trabalhadores;
 - Relacionar doenças profissionais com os diferentes fatores causais;

 - Conhecer a organização e funcionamento das atividades de higiene, saúde e segurança no local de trabalho;
 - Interpretar os principais diplomas legislativos no âmbito da Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 - Reflect and understand the importance of Occupational Health Nursing;

 - Recognize the functions and activities of the occupational health nurse;
   - Recognize the role of occupational health in health promotion in the workplace;

 - Know the main risk factors to which workers are exposed;
 - Relate occupational diseases with different causative factors;

 - Know the organization and functioning of hygiene activities, health and safety at the workplace;
 - Interpret the main pieces of legislation under the Hygiene, Health and Safety.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
 1. Saúde Ocupacional 

2. Enfermagem de saúde ocupacional
 3. Fatores de risco de origem profissional

 4. Organização da prevenção dos riscos profissionais
 5. Papel dos fatores profissionais na história natural da doença (acidentes de trabalho, doenças profissionais, doenças

relacionadas com o trabalho, doenças agravadas pelo trabalho)
 6. Organização, funcionamento das atividades de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho.

 7. Equipamentos de Trabalho; 
 8. Promoção da Saúde no local de trabalho

 9. Principais diplomas legislativos no âmbito da higiene, saúde e segurança no trabalho.
 

6.2.1.5. Syllabus:
 1. Occupational Health

 2. Occupational Health Nursing
 3. occupational risk factors

 4. Organization of prevention of occupational risks
 5. Role of professional factors in the natural history of the disease (occupational accidents, occupational diseases, work-

related diseases, diseases aggravated by work)
 6. Organization, functioning of security activities, Hygiene and Health at Work.

 7. Work Equipment;
 8. Health Promotion in the Workplace

 9. Key pieces of legislation within the hygiene, health and safety at work.
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6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Propõem-se metodologias ativas consistentes com os objetivos e os resultados esperados de aprendizagem, em que o
professor assume a função de facilitador e orientador da aprendizagem e aferidor da aquisição de competências pelo
estudante, assumindo-se este como principal responsável pelo seu próprio processo de aprendizagem, utilizando
estratégias de investigação e de reflexão. 
Utilizam-se estratégias diversificadas, que passam pela exposição magistral, exposição dialogada, trabalho de grupo,
reflexão, discussão e análise de casos clínicos. 
O trabalho individual do estudante é orientado com recurso a artigos científicos/textos de apoio que reflitam questões
práticas sobre os conteúdos lecionados.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
It is proposed active methodologies consistent with the objectives and expected results of learning, where the teacher
takes the facilitator function and guiding learning and sealer skills acquisition by the student, assuming this as primarily
responsible for its own process learning using research and reflection strategies.
They use diverse strategies, which pass through the masterly exposition, dialogue-display, group work, reflection,
discussion and analysis of clinical cases.
The student's individual work is guided using scientific articles / handouts that reflect practical questions about the
contents taught.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A avaliação obedece ao Regulamento Escolar dos Cursos de 1º ciclo do Instituto Politécnico da Guarda e será descrita no
Guia de Funcionamento da Unidade Curricular.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The evaluation complies with the Regulation School Course of 1 of the Polytechnic Institute of Guarda cycle and will be
described in the Course of Operation Guide.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
A utilização de metodologias ativas, em que o professor assume a função de facilitador e orientador da aprendizagem e
aferidor da aquisição de competências pelo aluno e este se assume como principal responsável pelo seu próprio processo
de aprendizagem, utilizando estratégias de investigação e de reflexão, permitindo que o estudante compreenda a
importância da enfermagem no contexto dos cuidados de saúde, desenvolva a capacidade de reflexão crítica, adquira
conhecimentos necessários para a prestação de cuidados de enfermagem ajustada às necessidades dos
indivíduos/famílias e comunidade ao longo do ciclo vital.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The use of active methods, in which the teacher takes the facilitator function and guiding learning and sealer skills
acquisition by the student and this is assumed to be primarily responsible for their own learning process, using research
and reflection strategies, allowing the student understands the importance of nursing in the health care, develop the
capacity for critical reflection, acquire knowledge necessary for providing nursing care adapted to the needs of individuals
/ families and communities across the life cycle.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (1990). Condiciones de Trabajo e Salud. 2ª ed. Barcelona: INSHT.
ISBN 84-7425-314-4
Miguel, Alberto Sérgio S.R. (2005) – Manual de Higiene e Segurança no Trabalho, 8ª ed. Porto: Porto Editora, 2005
Piédrola Gil, G. et al. (2008). Medicina Preventiva Y Salud Publica (11ª ed.). Barcelona: Elsevier.
Rogers, Bonnie (1997). Enfermagem do Trabalho: conceitos e prática. Lisboa: Lusociência. ISBN 972-8383-03-7
Uva, António de Sousa; Faria, Mário (1992). Riscos Ocupacionais em Hospitais e Outros Estabelecimentos de Saúde.
Lisboa: Sociedade de Medicina do Trabalho.
Gaspar, Cândido Dias (2002) – Introdução à segurança, higiene e saúde no local de trabalho. Lisboa: IEFP, cop. 

Mapa X - EC-Cuidar Saúde Materna, Obstétrica e Ginecológica /EC-Care Maternal Health, Obstetric and Gynecolog

6.2.1.1. Unidade curricular:
 EC-Cuidar Saúde Materna, Obstétrica e Ginecológica /EC-Care Maternal Health, Obstetric and Gynecolog

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
 Paula Cristina Lopes Pissarra E: 244,6

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
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Adelina da Conceição dos Anjos Gregório Pereira - E:288
Ana Elisabete Borges dos Santos Barbosa Lopes E: 288

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
- Desenvolver competências clínicas de apreciação, diagnóstico, promoção/educação para a saúde da grávida, parturiente,
puérpera, RN e família;
- Colaborar na vigilância de saúde materna e obstétrica, na prestação de cuidados de enfermagem, sob supervisão, à
grávida, parturiente, puérpera, RN e família, aplicando a metodologia do processo de enfermagem;
- Conhecer a resposta dada pela instituição e/ou serviço às necessidades da grávida, parturiente, puérpera, recém-nascido
e família;
- Desenvolver a capacidade de comunicação no seio da equipa favorecendo a prestação de cuidados; 
- Promover um processo de desenvolvimento pessoal e profissional centrado na autoaprendizagem,
autorresponsabilização e pensamento reflexivo em enfermagem.
- Avaliar a intervenção de enfermagem numa perspetiva de continuidade de cuidados.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
- Develop clinical skills of assessment, diagnosis, promotion / education for the health of the pregnant woman in labor,
postpartum women, infants and family;
- Collaborate on maternal health and obstetric surveillance, in providing nursing care, under supervision, the pregnant
woman in labor, postpartum, newborn and family, applying the methodology of the nursing process;
- Know the answer given by the institution and / or service to the needs of pregnant, woman in labor, postpartum, newborn
and family;
- Develop communication skills within the team favoring the provision of care;
- To promote personal and professional development process focusing on self-learning, self-responsibility and reflective
thinking in nursing.
- Evaluate the nursing intervention in a perspective of continuity of care

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
O Ensino Clínico decorre em contexto Hospitalar em cuidados de saúdes diferenciados. 
Os estudantes deverão desenvolver competências para intervir junto da mulher, RN e família, procedendo à aplicação dos
fundamentos e princípios técnicos, científicos e relacionais da prática de enfermagem de saúde materna, obstétrica e
ginecológica; preconiza-se a realização de atividades de planeamento, execução e avaliação dos cuidados de
enfermagem. 
Identificação dos recursos existentes na área geográfica da instituição e/ou serviço e a sua articulação; admissão e
integração da mulher; assistência global à mulher e família tendo em conta a sua situação clinica, segundo a metodologia
do processo de enfermagem e de acordo com o modelo teórico de Virgínia Henderson, identificando e prevenindo
situações de risco e garantindo a continuidade dos cuidados no domicílio. 

6.2.1.5. Syllabus:
The Clinical Teaching Hospital takes place in the context of differentiated salute care.
Students will develop skills to intervene with women, newborns and family, doing the application of fundamentals and
technical principles, scientific and relational of maternal health nursing practice, obstetrical and gynecological; it is
recommended to carry out planning activities, implementation and evaluation of nursing care.
Identify existing resources in the geographical area of the institution and / or service and to coordinate them; admission
and integration of women; global assistance to women and families in view of their clinical situation, according to the
methodology of the nursing process and in accordance with the theoretical model of Virginia Henderson, identifying and
preventing risk situations and ensuring continuity of care at home.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
A aprendizagem em contexto de trabalho nas instituições prestadoras de cuidados de saúde proporcionam ao estudante,
experiências e oportunidades para desenvolver conhecimentos específicos, juízo clínico e crítico, destreza e capacidade
para cuidar a mulher, RN e família, maximizando os recursos das instituições de saúde e da comunidade.
Os estudantes são integrados nas equipas prestadoras de cuidados das unidades de saúde, observando e colaborando
com a equipa na prestação de cuidados de enfermagem, sob supervisão, para que adquiram o desenvolvimento de
conhecimentos fundamentais para a reflexão e compreensão da importância da enfermagem de saúde materna e
obstétrica no contexto dos cuidados de saúde e fundamentem o planeamento e a intervenção ajustada às necessidades da
mulher, do RN e da família nas diversas situações, aplicando a metodologia do processo de enfermagem, tendo por base o
modelo teórico de Virgínia Henderson.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Learning in the workplace in providing health care institutions provide the student, experiences and opportunities to
develop expertise, clinical and critical judgment, skill and ability to care for women, newborns and family, maximizing the
resources of health institutions and the community.
Students are integrated into care-givers of health facilities teams, observing and working with the team in providing
nursing care, under supervision, to acquire the development of fundamental knowledge for reflection and understanding of
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the importance of maternal health nursing and midwifery in the health care and justify the planning and intervention
tailored to the needs of women, the newborn and family in different situations, applying the methodology of the nursing
process, based on the theoretical model of Virginia Henderson.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Prática Clínica supervisionada que permita a prestação de cuidados de enfermagem globais e individualizados de acordo
com o desenvolvimento de competências do estudante, sob supervisão à mulher, RN e família. A avaliação é contínua; da
responsabilidade do professor, tendo em consideração as informações dos respetivos orientadores do ensino clínico, a
análise da autoavaliação e a classificação do trabalho de grupo
Considera-se aprovado o estudante cuja classificação final seja igual ou superior a dez valores. A classificação negativa
(inferior a metade do valor máximo) em pelo menos um item dos componentes da heteroavaliação e a não realização ou
apresentação/discussão do trabalho de grupo implica a reprovação do estudante.
A classificação final é obtida de acordo com a aplicação da seguinte fórmula: quatro vezes a classificação do desempenho
no ensino clínico (heteroavaliação), mais uma vez a classificação do trabalho de grupo, a dividir por cinco.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Clinical Practice supervised allowing the provision of comprehensive nursing care and individualized according to the
development of student skills, under the supervision of women, newborns and family. The assessment is continuous; the
teacher's responsibility, taking into account the information of the respective guiding the clinical training, analysis of self-
assessment and classification of group work
It is considered approved the student whose final grade is equal to or greater than ten values. The negative rating (less
than half the maximum value) in at least one item of hetero components and non-performance or presentation / discussion
group work involves the student's disapproval.
The final grade is calculated according to the following formula: four times the rating of performance in clinical teaching
(observer), once again the classification of the working group, divided by five.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
A utilização de metodologias ativas, em que o professor assume a função de facilitador e orientador da aprendizagem e
aferidor da aquisição de competências pelo estudante e este se assume como principal responsável pelo seu próprio
processo de aprendizagem, utilizando estratégias de investigação e de reflexão, permitem que o estudante compreenda a
importância da Enfermagem de Saúde Materna, Obstétrica e Ginecológica no contexto dos Cuidados de Saúde,
desenvolva a reflexão crítica no âmbito Saúde da Mulher e Recém-nascido, inseridos numa família e adquira os
conhecimentos necessários para uma intervenção ajustada às necessidades dos diferentes indivíduos a quem prestará
cuidados de enfermagem.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The use of active methods, in which the teacher takes the facilitator function and guiding learning and sealer skills
acquisition by the student and this is assumed to be primarily responsible for their own learning process, using research
and reflection strategies, allow the student understands the importance of Maternal Health Nursing, Obstetrics and
Gynecology in the context of health care, develop critical thinking under Women's Health and Newborn, inserted in a family
and acquire the expertise to an adjusted intervention needs of all individuals who will provide nursing care.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Merlo González et al. (2003).Ginecología. (8ª Edición). Barcelona: Masson S.A., 
Cunningham et al. (2000). Williams Obstetrícia. (20ª Edição). Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan Editora S.A.
Seeley, R. et al. (2011). Anatomia e fisiologia. (8.ª edição). Loures: Lusodidacta. 
Graça, L. M. (2000). Medicina Materno-fetal 2. (2ª Edição). Lisboa: Lidel Edições.
Normativos e referenciais: Ministério da Saúde; Ordem dos Enfermeiros; Organização Mundial de Saúde.
Nota: Ao longo do ensino clínico poderá ser facultada bibliografia adicional, de acordo com as necessidades dos
estudantes.

Mapa X - EC - Cuidar em Saúde Infantil e Pediatria/EC - Caring for Child Health and Pediatrics

6.2.1.1. Unidade curricular:
 EC - Cuidar em Saúde Infantil e Pediatria/EC - Caring for Child Health and Pediatrics

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
 Fernanda Maria Trindade Lopes E: 244,6

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
 Fernanda da Conceição Nascimento Cortinhas Santos E: 288

 César Carlos Pereira - E:288
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6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1- Conhecer a estrutura, recursos, organização e funcionamento dos serviços onde se realiza o ensino clínico; 2-
Desenvolver competências clínicas de identificação, diagnóstico, prestação e avaliação de cuidados de enfermagem, à
criança/jovem/família aplicando a metodologia do processo de enfermagem e atendendo aos padrões de qualidade,
contribuindo para a diminuição dos efeitos da hospitalização no desenvolvimento psicomotor da criança.3- Realizar ações
de educação para a saúde à criança, família e comunidade; 4- Desenvolver a capacidade de aprendizagem articulando o
conhecimento teórico fundamentado com a aplicação teórico-prática em contexto clínico. 5- Utilizar os resultados da
investigação na prestação de cuidados aos clientes; 6- Conhecer os recursos da comunidade, na promoção e manutenção
da saúde, tratamento e recuperação da criança; 8- Compreender a importância do trabalho de equipa no atendimento ao
utente, família, grupos e comunidade.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
1- To know the structure, resources, organization and operation of services were the clinical education is made; 2- To
develop clinical skills identification, diagnosis, delivery and evaluation of nursing care, child / yougster / family applying
the methodology of the nursing process and meeting the quality standards, contributing to the reduction of hospitalization
effects on psychomotor development of the child.3- Conduct education activities for child health, family and community; 4-
To develop learning ability articulating the reasoned theoretical knowledge with theoretical and practical application in the
clinical setting. 5- Using research results in caring for users; 6- Knowing community resources, in the promotion and
maintenance of health, treatment and recovery of the child; 8. To understand the importance of teamwork in serving the
user, family, and community groups.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
O Ensino Clínico decorre em contexto Hospitalar em cuidados de saúdes diferenciados. Para a sua realização preconiza-
se a realização de atividades relacionadas com os conteúdos programáticos das unidades curriculares de enfermagem
lecionadas nos períodos teóricos do curso, sobretudo da Enfermagem de Saúde Infantil e Pediatria.
Identificação da localização dos diferentes recursos nos serviços onde decorre o EC; identificação dos recursos do
serviço e área geodemográfica e respetiva articulação; admissão e integração da criança/família; assistência global à
criança/família atendendo à situação clínica apresentada segundo a metodologia do processo de enfermagem e de acordo
com o modelo teórico de Virgínia Henderson, identificando e prevenindo situações de risco e garantindo a continuidade de
cuidados no domicílio e os registos de acordo com os sistemas existentes nos serviços.
O estudante deverá realizar obrigatoriamente um estudo de caso, em grupo.

6.2.1.5. Syllabus:
The Clinical Teaching takes place in hospital context in different health care. For its realization it is recommended to carry
out activities related to the syllabus of the subjects taught in theoretical periods of the course, especially in the semester.
I dentification of the location of of the different resources in services of the EC; identification of resources and service
catchment and respective joint; admission and integration of the child / family; Global child / family care given attention the
clinical situation presented according to the methodology of the nursing process and in accordance with the theoretical
model of Virginia Henderson, identifying and preventing risk situations and ensuring continuity of care at home and
records in accordance with the existing systems services. The student will be required to conduct a study case or an
educational session for health, in group.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos da unidade curricular de Saúde Infantil e Pediatria são sobre promoção e manutenção da
saúde, afeções e a assistência de enfermagem à criança, ao longo do ciclo de vida pediátrico, essenciais para que o
estudantes adquira o desenvolvimento de conhecimentos fundamentais para a reflexão e compreensão da importância da
enfermagem de saúde infantil e pediatria no contexto dos cuidados de saúde e fundamentem o planeamento e a
intervenção ajustada às necessidades da criança nos diferentes grupos etários e inserida na família. 
A metodologia do processo de Enfermagem é a metodologia científica de prestação de cuidados em enfermagem e foi
lecionada no 1º ano do curso; o modelo teórico de Virgínia Henderson é o modelo adotado pela Escola e Instituições onde
se realiza o ensino clinico e foi lecionado no mesmo período.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The syllabus of the course of Child Health and Pediatrics is on promotion and maintenance of health, diseases and
assistance of nursing to the child, along the pediatric life cycle, essential for the students to acquire the development of
fundamental knowledge for reflection and understanding of the importance of child health and pediatric nursing in the
health care and justify the planning and intervention tailored to the needs of children in different age groups and placed in
the family. The methodology of the nursing process is the scientific methodology of care in nursing and was taught in the
1st year of the course; the theoretical model of Virginia Henderson is the model adopted by the school and the institutions
the clinical teaching takes place and taught in the same period.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
onsidera-se aprovado o estudante cuja classificação final seja igual ou superior a 10 valores (de 0 a 20).
Os instrumentos de avaliação são do conhecimento do estudante e são: a autoavaliação da responsabilidade do estudante
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e a heteroavaliação, da competência do professor e/ou orientador e o trabalho de grupo.
A classificação negativa (inferior a metade do valor máximo) em pelo menos um item dos componentes da heteroavaliação
implica a reprovação do estudante, pelo que lhe não será aplicada a fórmula de classificação final.
A não realização ou apresentação/discussão do trabalho de grupo implica a reprovação do estudante, pelo que lhe não
será aplicada a fórmula de classificação final.
A classificação final será a média ponderada do desempenho do estudante no ensino clínico, correspondendo à
heteroavaliação, e da classificação obtida no trabalho de grupo de acordo com a aplicação da seguinte fórmula:
4(heteroavaliação) +(trabalho escrito) / 5.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Deemed to have approved the student whose final grade is equal to or greater than ten values (0 to 20)
Assessment tools are known from the student and are: the responsibility of self-assessment by the student and, hetero-
assessment , the responsibility of the teacher and / or counselor and group work. The negative ratings (less than half the
maximum value) at least one item of components entails, student fails, so it is not applied to the final rating formula.
Failure to perform or presentate / discuss group work involves the student's failure, so there will not be applied to the final
classification formula. The final classification is the weighted average of student performance in clinical teaching,
corresponding to the hetero-assessment, and marks obtained in group work (attached), in accordance with the following
formula: 4 (hetero-assessment) + (written work) / 5.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
A utilização de metodologias ativas, em que o professor assume a função de facilitador e orientador da aprendizagem e
aferidor da aquisição de competências pelo estudante e este se assume como principal responsável pelo seu próprio
processo de aprendizagem, utilizando estratégias de pesquisa e de reflexão, permitem que o estudante compreenda a
importância da Enfermagem de Saúde Infantil e Pediatria no contexto dos Cuidados de Saúde, desenvolva a reflexão
crítica no âmbito da Saúde da Criança/Jovem, inseridos numa família e adquira os conhecimentos necessários para uma
intervenção ajustada às necessidades dos diferentes indivíduos a quem prestará cuidados de enfermagem.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The use of active methods, in which the teacher assumes the role of facilitator and supervisor of learning and gauge the
acquisition of skills by the student which is assumed to be primarily responsible for their own learning process, using
research strategies and reflection allowing the student to understand the importance of Child Health Nursing and
Pediatrics in the context of health care, developing critical thinking under Child / Youngster Health in a family and to
acquire the expertise to an adjusted intervention to the needs of different individuals who to provide nursing care.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Almeida, F. A. & Sabatés A. L. (org.) (2008). Enfermagem pediátrica: a criança, o adolescente e a sua família no hospital.
Barueri-SP: Manole.
Amaral M. V. (2008). Tratado de Clínica Pediátrica (Volume I, II e III) Alfragide: Abbott.
Costa, H. P. F. & Marba, S. T. (2003). O recém-nascido de muito baixo peso. , São Paulo: Editora Atheneu.
Hokenberry, M. J. & Wilson, D. (2014). Wong Fundamentos de enfermagem Pediátrica: adaptado à realidade brasileira (Vol I
e II). (8ª edição). Rio de Janeiro: Mosby-Elsevier.
Portugal. Direcção-Geral da Saúde. Programa Nacional de Vacinação 2012 / Direção-Geral da Saúde. Lisboa: DGS
Vacinação- normas / programas de vacinação / Portugal.
Veiga, B. S.; Henriques, E.; Barata, F.; Santos. I. S.; Martins, M. M. et al (2011). Manual de Normas de Enfermagem. (2ª
edição revista). Lisboa: Administração Central do Sistema de Saúde, IP.

Mapa X - EC - Cuidar em Saúde Mental e Psiquiatria /EC - Care in Mental Health and Psychiatry

6.2.1.1. Unidade curricular:
 EC - Cuidar em Saúde Mental e Psiquiatria /EC - Care in Mental Health and Psychiatry

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
 Manuel do Nascimento Silva Paulino E: 147

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
 António Manuel Martins Batista E: 86,6

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Avaliar a condição psicopatológica e a sua implicação na satisfação das necessidades humanas fundamentais do cliente.

 Desenvolver competências clínicas de apreciação, diagnóstico e prestação de cuidados de enfermagem ao doente
psiquiátrico e família, utilizando a metodologia do Processo de Enfermagem.
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Colaborar na prestação de cuidados de enfermagem sob supervisão, ao doente adulto e idoso, em contexto hospitalar e
na comunidade, aplicando a metodologia do processo de enfermagem e os princípios da relação de ajuda.
Desenvolver processos de promoção e educação para a saúde.
Promover um processo de desenvolvimento pessoal e profissional centrado na auto-aprendizagem,
autorresponsabilização e pensamento reflexivo em enfermagem.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Assess the psychopathological condition and its implications for the satisfaction of fundamental human needs of the
client.
Develop clinical skills of assessment, diagnosis and provision of nursing care to the psychiatric patient and family. This
should take into account the individual as a whole, with its biopsychosocial and spiritual components, using the Nursing
Process methodology.
Collaborate in the provision of nursing care under supervision, to the adult and elder patient, in the hospital and in the
community, applying the methodology of the nursing process and the principles of aid relationship.
Develop processes for promotion of health education.
Promote a process of personal and professional development focusing on self-learning, self accountability and reflective
thinking in nursing.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Fundamentos e princípios técnico-científicos e relacionais da prática de enfermagem de saúde mental e psiquiátrica no
adulto e idoso. Avaliação diagnóstica de enfermagem. Síndromes psicopatológicos. Principais instrumentos terapêuticos
de intervenção no processo saúde-doença mental.

6.2.1.5. Syllabus:
Fundamentals and technical-scientific and relational principles of the mental health and psychiatric nursing practice in
adults and elderly. Diagnostic assessment of nursing. Psychopathological syndromes. Main therapeutic of intervention
instruments in the mental health-disease process.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
A aprendizagem em contexto de trabalho nas instituições prestadoras de cuidados de saúde mental, proporcionam ao
aluno, experiências e oportunidades para desenvolver conhecimentos específicos, juízo clínico e crítico, destreza e
capacidade para cuidar o indivíduo/família, maximizando os recursos das instituições de saúde e da comunidade.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Learning in the work environment in institutions providing mental health care, community health and family, and
continuing care, provide students with experiences and opportunities to develop specific knowledge, clinical judgment and
critical dexterity and ability to care for the individual/family, maximizing the resources of health care institutions and the
community.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Esta unidade curricular desenvolve-se em serviços de Saúde Mental com os quais a Escola tem protocolo. A metodologia
de ensino-aprendizagem consiste na prática clínica supervisionada que permita a prestação em colaboração, de cuidados
de enfermagem individualizados, em consonância com o desenvolvimento de competências do aluno e a complexidade
dos cuidados inerentes a cada situação. São utilizadas como estratégias pedagógicas: a prestação de cuidados de
enfermagem, sob supervisão; a análise de casos clínicos; o estudo de caso, entre outros.
A avaliação é contínua e é fundamentada no desenvolvimento de competências do aluno com base nos resultados de
aprendizagem preconizados. A classificação final da unidade curricular é obtida através do desempenho do estudante no
ensino clínico e da classificação obtida no trabalho de grupo, de acordo com a aplicação da seguinte fórmula: quatro
vezes a classificação do desempenho mais a classificação do trabalho de grupo, a dividir por cinco. 

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
This curricular unit takes place in the sections of Mental Health and Psychiatry, which the School has protocols. The
teaching-learning methodology consists of supervised clinical practice that allows the provision of nursing care in
collaboration, individualized, in line with the student’s development of skills and the complexity of care inherent to each
situation. The teaching strategies involve: providing nursing care to the sick person or family under supervision; analysis
of clinical cases, case study, among others. Assessment is continuous and is based on the skills development by the
student based on the learning outcomes recommended.
The final mark for the Care in Psychiatry and Mental Health module is obtained through the student performance in the
clinical training and marks obtained in group work, according to the following formula: four times the classification of
performance in clinical teaching, plus the classification of group work, divided by five.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
As estratégias pedagógicas incluem, entre outras, a prestação de cuidados de enfermagem, sob supervisão, à pessoa
doente e à família, sob supervisão; a análise de casos clínicos; o estudo de caso; e as apresentações orais dos trabalhos,
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proporcionam ao aluno, um conjunto de experiências e oportunidades, fundamentais para: desenvolver as capacidades
humanas e aplicar os princípios éticos e deontológicos; desenvolver competências no processo de conceção de cuidados
de enfermagem ao doente psiquiátrico e família; desenvolver competências na prescrição e implementação das
intervenções de enfermagem (juízo terapêutico); desenvolver processos de promoção e educação para a saúde; promover
um processo de desenvolvimento pessoal e profissional centrado na autoaprendizagem, autorresponsabilização e
pensamento reflexivo em enfermagem.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The pedagogical strategies include, among others, the provision of nursing care to sick person and the family under
surveillance and the analysis of clinical cases, case study, and oral presentations of the work. This provides to the student,
a set of experiences and opportunities for fundamental: to develop human capabilities and apply ethical and deontological
principles; develop skills in the process of conception of nursing care to the psychiatric patient and family, develop skills
in prescribing and implementing nursing interventions (therapeutic trial); developing processes and promoting health
education, promoting a process of personal and professional development focusing on self-learning, self accountability
and reflective thinking in nursing.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
American Psychiatric Association (2014). DSM 5: Manual de Diagnóstico e Estatística das Perturbações Mentais (5.ª ed.).
Lisboa: Climepsi.
Kaplan, H., Sadock, B. (1999). Tratado de Psiquiatria. (6.ª ed.). Vol. I, II, III. Porto Alegre: Artes Médicas.
Neeb, K. (2000). Fundamentos de Enfermagem de Saúde Mental, Loures: Lusociência.
Phaneuf, M. (2001). Planificação de cuidados: um sistema integrado e personalizado. Coimbra: Quarteto. 
Phaneuf, M. (2005). Comunicação, entrevista, relação de ajuda e validação. Loures: Lusociência. 
Stuart, G., Laraia, M. (2001). Enfermagem Psiquiátrica, Princípios e Prática. (6.ª Ed.). Porto Alegre: Editora Artmed.
Townsend, M. (2011). Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiátrica: conceitos de cuidado na prática baseada na evidência.
(6.ª Ed.). (Trad. Silvia Costa Rodrigues). Loures: Lusociência.

Mapa X - EC - Cuidar em Saúde Comunitária/EC - Caring Community Health

6.2.1.1. Unidade curricular:
 EC - Cuidar em Saúde Comunitária/EC - Caring Community Health

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
 Ermelinda Maria B. G. Marques E: 129,6

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
 Agostinha Esteves de Melo Corte E: 72

 Ezequiel Martins Carrondo E: 43,2

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 • Desenvolver competências clínicas de apreciação, diagnóstico, promoção/educação para a saúde ao individuo, à família

e à comunidade;
 • Colaborar na prestação de cuidados de enfermagem, sob supervisão, ao individuo, à família e a grupos em contexto

comunitário, aplicando a metodologia do processo de enfermagem;
 • Reconhecer o papel do enfermeiro de família como gestor dos cuidados de saúde;

 • Desenvolver a relação de ajuda e comunicação interpessoal;
 • Promover um processo de desenvolvimento pessoal e profissional centrado na autoaprendizagem,

autorresponsabilização e pensamento reflexivo em enfermagem.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 • Develop clinical skills of assessment, diagnosis, promotion / health education to the individual, the family and the

community;
• Collaborate in providing nursing care, under supervision, to the individual, family and groups in the community context,
applying the methodology of the nursing process;
• Recognize the family nurse's role as manager of health care;

 • Developing a helping relationship and interpersonal communication;
 • To promote personal and professional development process focusing on self-learning, self-responsibility and reflective

thinking in nursing.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
 Durante o Ensino Clinico, os estudantes deverão desenvolver competências para intervir junto do individuo (inserido no

seu ambiente), da família, dos grupos e da comunidade, procedendo à aplicação dos fundamentos e princípios técnicos,
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científicos e relacionais da prática de enfermagem de saúde familiar; avaliação das necessidades, em cuidados de saúde,
dos indivíduos e da família ao longo do ciclo vital; planeamento, execução e avaliação dos cuidados de enfermagem,
tomando como foco dos cuidados de enfermagem, a família.

6.2.1.5. Syllabus:
During the Clinical Teaching, students will develop skills to intervene with the individual (inserted in your environment),
family, groups and the community, proceeding to the application of fundamentals and technical, scientific and relational
principles of family health nursing practice; needs assessment in health care, individuals and families across the life cycle;
planning, implementation and evaluation of nursing care, taking as a focus of nursing care, the family.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Os estudantes são integrados nas equipas prestadoras de cuidados das unidades de saúde, observando e colaborando
com a equipa na prestação de cuidados de enfermagem, sob supervisão, ao individuo, à família e a grupos em contexto
comunitário, aplicando a metodologia do processo de enfermagem.
Pretende-se que o ensino clínico contribua para o desenvolvimento de competências clínicas de apreciação, diagnóstico,
promoção/educação para a saúde ao individuo, à família e à comunidade; reconhecimento do papel do enfermeiro de
família como gestor dos cuidados de saúde; desenvolvimento da relação de ajuda e da comunicação interpessoal e que
promova um processo de desenvolvimento pessoal e profissional centrado na autoaprendizagem, autorresponsabilização
e pensamento reflexivo em enfermagem.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Students are integrated into providers of health facilities care teams, observing and working with the team in providing
nursing care, under supervision, to the individual, family and groups in the community context, applying the methodology
of the nursing process.
It is intended that the clinical teaching contributes to the development of clinical skills of assessment, diagnosis,
promotion / health education to the individual, the family and the community; recognition of the family nurse's role as
manager of health care; development aid relationship and interpersonal communication and promotes personal and
professional development process focusing on self-learning, self-responsibility and reflective thinking in nursing.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
São utilizadas como estratégias pedagógicas, a prestação de cuidados de enfermagem, sob supervisão, ao individuo, à
família e a grupos em contexto comunitário; o estudo de uma família, entre outros. 
A avaliação é contínua; da responsabilidade do professor, tendo em consideração as informações dos respetivos
orientadores do ensino clínico, a análise da autoavaliação e a classificação do trabalho de grupo.
A classificação final é obtida de acordo com a aplicação da seguinte fórmula: quatro vezes a classificação do desempenho
no ensino clínico (heteroavaliação), mais uma vez a classificação do trabalho de grupo, a dividir por cinco.
A aprovação implica a obtenção de nota positiva (igual ou superior a dez valores). 
É obrigatório obter nota positiva em cada componente da fórmula de classificação final (heteroavaliação e trabalho de
grupo), assim como em cada item da grelha de heteroavaliação.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
They are used as teaching strategies, providing nursing care, under supervision, to the individual, family and groups in the
community context; the study of a family, among others.
The assessment is continuous; the teacher's responsibility, taking into account the information of the respective guiding
the clinical teaching, analysis of self-assessment and classification of group work.
The final classification is obtained according to the application of the following: four times the rating of performance in
clinical teaching (peer assessment) once again the classification of the working group, divided by five.
The approval involves obtaining a positive grade (greater than or equal to ten values).
It is mandatory to obtain positive note in each component of the final classification formula (peer evaluation and group
work) as well as on each item of hetero grid.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
As estratégias pedagógicas incluem, entre outras, a prestação de cuidados de enfermagem, sob supervisão, ao individuo,
à família e a grupos em contexto comunitário; o estudo de uma família com base no referencial teórico “Modelo Dinâmico
de Avaliação e Intervenção Familiar” e a apresentação oral e discussão dos trabalhos realizados em grupo,
proporcionando ao estudante, um conjunto de experiências e oportunidades, fundamentais para: desenvolver
competências clínicas de apreciação, diagnóstico, promoção/educação para a saúde ao individuo, à família e à
comunidade; reconhecer o papel do enfermeiro de família como gestor dos cuidados de saúde; desenvolver a relação de
ajuda e comunicação interpessoal; promover um processo de desenvolvimento pessoal e profissional centrado na
autoaprendizagem, autoresponsabilização e pensamento reflexivo em enfermagem.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The pedagogical strategies include, among others, the provision of nursing care, under supervision, to the individual,
family and groups in the community context; the study of a family based on the theoretical framework "Dynamic Model of
Evaluation and Family Intervention" and the presentation and discussion of the work done in groups, giving the student a
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set of experiences and opportunities, essential to: develop clinics appreciation skills , diagnosis, promotion / health
education to the individual, the family and the community; recognize the family nurse's role as manager of health care;
develop the helping relationship and interpersonal communication; promote personal and professional development
process focusing on self-learning, self-responsibility and reflective thinking in nursing

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
abordagem colaborativa em enfermagem de família. Lisboa: Lusociência.
Hanson, S.M. (2005). Enfermagem de cuidados de saúde à família: teoria, prática e investigação (2ª ed.). Lisboa:
Lusociência.
Nunes, R.; Rego, G. (2002). Prioridades na Saúde. Lisboa: Mc Graw Hill 
Stanhope, M., Lancaster, J. (2011). Enfermagem de Saúde Pública: Cuidados de saúde na comunidade centrados na
população (7.ª ed.). Loures: Lusodidacta. 
Stanhope, M.; Lancaster, J. (1999). Enfermagem Comunitária; Promoção da Saúde de Grupos, Famílias e Indivíduos,
Lisboa: Lusociência. 
Wright, L. M.; Leahey, M. (2009). Enfermeiras e famílias: um guia para avaliação e intervenção na família (4.º ed.). São
Paulo: Editora Roca.
Normativos e referenciais: Ministério da Saúde; Ordem dos Enfermeiros; Organização Mundial de Saúde.

Mapa X - Francês - Opção / French - Option

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Francês - Opção / French - Option

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
 A designar pela UTC Linguas

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):
 Responder a necessidades dos alunos no domínio da comunicação escrita e oral em Francês.

 Consolidar a competência cultural dos alunos e a sua capacidade de adaptação ao mundo contemporâneo, ao incentivar,
nomeadamente, o conhecimento do espaço francófono e ao privilegiar o diálogo intercultural.

 Conduzir os alunos à prática da comunicação oral e escrita em francês aplicado à área da Saúde/Enfermagem, ao
adquirir/desenvolver competências, técnicas e conhecimentos específicos.

 Promover a capacidade de análise e de argumentação em temas relacionados com a vida quotidiana e a área da
Saúde/Enfermagem, quer em registo escrito, quer em registo oral.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 Respond to needs of students in the field of written and oral communication in French.

 Consolidate the cultural competence of students and their ability to adapt to the contemporary world, to encourage, in
particular, knowledge of the French-speaking world and to focus on the intercultural dialogue.

 Lead students to the practice of oral and written communication in French applied to the area of Health / Nursing, to
acquire / develop competencies, skills and expertise.

 Promote the capacity for analysis and discussion on topics related to everyday life and the area of Health / Nursing,
whether in written record, either in oral record.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
 Compreensão, comentário e análise de textos e/ou documentos audiovisuais de carácter geral e

 específico;
 Utilização de expressões relativas ao quotidiano, aos tempos livres, ao espaço francófono/diálogo intercultural e à

Saúde/Enfermagem, principal centro de interesse dos formandos;
 Elaboração de discursos/textos para expressar opiniões e relatar acontecimentos, entre outros os relacionados com a

Saúde/Enfermagem;
 Pontos-chave da gramática do francês;

 Prática da língua oral;
 Realização de trabalhos escritos e orais relacionados com a Saúde/Enfermagem;

 Aquisição de técnicas, competências e léxico no âmbito da Saúde-Enfermagem;
 Principais temas:

 1- «Comment ça va ?»
 2- Les patients et les professionnels de la santé

 3- Les médicaments
 4- Vaccins et examens médicaux
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5- L’hôpital/L’hospitalisation
6- Profession infirmier/infirmière

6.2.1.5. Syllabus:
Understanding, review and analysis of text and / or audiovisual documents of a general nature and
specific;
Use of terms relating to everyday life, leisure, the Francophone space / intercultural dialogue and Health / Nursing, the
main center of interest of the trainees;
Preparation of speeches / texts to express opinions and report events, among others those related to health / nursing;
Key points of French grammar;
Practice of oral language;
Conducting written and oral work related to health / nursing;
Acquisition techniques, skills and vocabulary in the context of Health-Nursing;
Key topics:
1- "How are you?"
2- Patients and healthcare professionals
3- Medications
4- Vaccines and medical examinations
5- The hospital / Hospitalization
6- Nursing / Nurse

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Tratando-se de uma unidade curricular teórico-prática, dar-se-á prioridade a estratégias e atividades diversificadas, ao
estudo progressivo e à abordagem comunicativa. Ao longo das aulas, serão requeridos vários tipos de textos/documentos
(incluindo autênticos) e material audiovisual/multimédia, relacionados com os conteúdos propostos.
Pode-se dizer que as metodologias de ensino estão em coerência com os objetivos da unidade curricular dado que a
exposição do programa é articulada com o método comunicativo facilitando a prática das competências orais e escritas.
Do mesmo modo, a resolução de exercícios e a concretização de situações de comunicação de teor geral e específico
possibilitam uma explicitação adequada dos conteúdos face ao público-alvo.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
In the case of a theoretical and practical course, it will give priority to-diversified strategies and activities, the progressive
study and communicative approach. During the lessons, will be required various types of texts / documents (including
authentic) and audio-visual / multimedia, related to the proposed contents.
It can be said that the teaching methodologies are consistent with the objectives of the course as the program's exposure
is linked with the communicative method facilitating the practice of oral and written skills. Similarly, the resolution of
exercises and the implementation of general and specific content of communication situations allow adequate explanation
of the contents over the audience.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A avaliação obedece ao Regulamento Escolar dos Cursos de 1º ciclo do Instituto Politécnico da Guarda e será
especificada no Guia de Funcionamento da Unidade Curricular.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The evaluation complies with the Regulation School Course of 1 of the Polytechnic Institute of Guarda cycle and will be
specified in the Course of Operation Guide.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
As metodologias a aplicar seguem o intuito de envolver e responsabilizar o aluno no processo de ensino/aprendizagem de
uma língua estrangeira, tendo sempre presente a necessidade de interagir em representação da instituição e realçando a
compreensão necessária em língua estrangeira.
Para se atingirem os objetivos propostos a metodologia na unidade curricular assenta em princípios focando treino
específico na comunicação oral, pronúncia e ritmo linguístico desde o nível dos morfemas até a frase e parágrafo bem
como técnicas de expressão escrita em língua francesa em grupo e individual, para dar o maior apoio ao desenvolvimento
da competência comunicativa do aluno enquanto pessoa e profissional.
Sabendo que as abordagens metalinguísticas, essenciais na aprendizagem das línguas estrangeiras, são ativadas no
aluno através do ato de escrever, o trabalho a desenvolver envolve uma componente importante de escrita. No entanto, já
que as futuras intervenções comunicativas do aluno poder-se-ão caraterizar sobretudo pela sua natureza oral, este
componente é desenvolvida com muito empenho, nomeadamente através do role-play, debates e trabalho de grupo para
desenvolvimento de ideias (brainstorming).
A inclusão de sessões de perguntas/respostas com a participação de todos realça a ligação entre a comunicação
intercultural e as competências comunicativas a adquirir nesta área específica.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
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The methodologies to be used involve the students, making them responsible within the process of teaching/learning a
foreign language, and maintain everpresent the need to interact in representation of the institution/organization, focusing
on the comprehension needed in foreign language. To reach the proposed objectives, the methodology is based on
principles of oral communication, pronunciation and linguistic rhythm from the morpheme to the sentence to develop
individual communicative competences.
Based on current research sustaining the sole activation of metalinguistic strategies, which are essential to foreign
language learning, through the act of writing, the Dossier assignments involve a strong component of individual writing.
Nevertheless, since the greater part of future communication will take place orally, this competence is also highlighted
through role-play, group work, brainstorming and planning followed by presentation, both improvised and rehearsed.
The inclusion of Socratic-style question and answer sessions in which the whole class participates reaffirms the
connection between intercultural communication and the communicative competences to be acquired for nursings.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Chariac, Lucile, Motron Annie - Claude. (1998). Phonétique Progressive Du Français Avec 600 Exercices, Paris : Cle
International 
Dictionnaire Du Français, Paris : Le Robert/Cle International 
Fassier Thomas, Talavera-Goy Solange, (2008) Le Français Des Médecins. 40 Vidéos Pour Communiquer À L’hôpital, Pug, 
Grégoire Maia, Thiévenaz Odile. (2002). Grammaire Progressive Du Français Avec 500 Exercices, Cle International/ Porto
Editora. 
Hallouët Pascal, Eggers Jérôme, Malaquin-Pavan Évelyne, (2012). Fiches De Soins Infirmiers [Avec Dvd], Elsevier Masson,
4e Éd., 
Leroy-Miquel, Claire, Goliot-Lété, Anne. (1997). Vocabulaire Progressif Du Français Avec 250 Exercices, Paris : Cle
International 

Mapa X - Alemão - Opção / German - Option

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Alemão - Opção / German - Option

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
 A designar pela UTC Linguas

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 objectivos específicos incluem:

 - a aquisição das bases gramaticais da língua alemã;
 - a aquisição de vocabulário relacionado com a vida quotidiana nos hospitais e com a profissão de enfermeiro/a;

 - o desenvolvimento da capacidade de perceber a linguagem oral e de se expressar oralmente especialmente em contexto
profissional específico de enfermagem;

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 Specific objectives include:

 - The acquisition of the grammatical bases of the German language;
 - The acquisition of vocabulary related to everyday life in hospitals and the nursing profession / a;

 - Developing the ability to understand spoken language and to express yourself orally especially in specific professional
context of nursing;

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
 - Analisar e interpretar formulários utilizados na prática da enfermagem nos países de língua alemã;

 - Simular oralmente diálogos com o paciente em contexto hospitalar;
 - Analisar casos clínicos e executar a respectiva planificação de intervenções de enfermagem;

 - Simular oralmente passagens de turno entre colegas;
 - Aplicar os conteúdos gramaticais mais frequentes em contexto hospitalar;

 - Criar um currículo e uma carta de apresentação na língua alemã;
 - Preparar o estudante para a entrevista de emprego na língua alemã;

6.2.1.5. Syllabus:
 - Analyze and interpret forms used in the practice of nursing in German-speaking countries;

 - Simulate orally dialogues with the patient in the hospital setting;
 - To analyze clinical cases and run about the planning of nursing interventions;
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- Simulate orally round crossings between colleagues;
- Apply the most frequent grammatical content in the hospital setting;
- Create a resume and a cover letter in German;
- To prepare students for the job interview in the German language;

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Aprendizagem activa em sala de aula e métodos individuais de estudo; revisão contínua; exploração de conteúdos
temáticos; estudo gramatical e vocabular; exercícios de oralidade (recepção e produção); exercícios sistemáticos para o
aumento do desempenho da capacidade escrita; exercícios de pronúncia integrada com gramática e léxico.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Active learning in the classroom and individual study methods; ongoing review; exploration of thematic content; grammar
and vocabulary study; oral exercises (reception and production); systematic exercises to increase the writing capacity
performance; integrated pronunciation exercises with grammar and lexicon.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A avaliação obedece ao Regulamento Escolar dos Cursos de 1º ciclo do Instituto Politécnico da Guarda e será
especificada no Guia de Funcionamento da Unidade Curricular.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The evaluation complies with the Regulation School Course of 1 of the Polytechnic Institute of Guarda cycle and will be
specified in the Course of Operation Guide.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
As metodologias a aplicar seguem o intuito de envolver e responsabilizar o aluno no processo de ensino/aprendizagem de
uma língua estrangeira, tendo sempre presente a necessidade de interagir em representação da instituição e realçando a
compreensão necessária em língua estrangeira.
Para se atingirem os objetivos propostos a metodologia na unidade curricular assenta em princípios focando treino
específico na comunicação oral, pronúncia e ritmo linguístico desde o nível dos morfemas até a frase e parágrafo bem
como técnicas de expressão escrita em língua alemã em grupo e individual, para dar o maior apoio ao desenvolvimento da
competência comunicativa do aluno enquanto pessoa e profissional.
Sabendo que as abordagens metalinguísticas, essenciais na aprendizagem das línguas estrangeiras, são ativadas no
aluno através do ato de escrever, o trabalho a desenvolver envolve uma componente importante de escrita. No entanto, já
que as futuras intervenções comunicativas do aluno poder-se-ão caraterizar sobretudo pela sua natureza oral, este
componente é desenvolvida com muito empenho, nomeadamente através do role-play, debates e trabalho de grupo para
desenvolvimento de ideias (brainstorming).
A inclusão de sessões de perguntas/respostas com a participação de todos realça a ligação entre a comunicação
intercultural e as competências comunicativas a adquirir nesta área específica.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The methodologies to be used involve the students, making them responsible within the process of teaching/learning a
foreign language, and maintain everpresent the need to interact in representation of the institution/organization, focusing
on the comprehension needed in foreign language. To reach the proposed objectives, the methodology is based on
principles of oral communication, pronunciation and linguistic rhythm from the morpheme to the sentence to develop
individual communicative competences.
Based on current research sustaining the sole activation of metalinguistic strategies, which are essential to foreign
language learning, through the act of writing, the Dossier assignments involve a strong component of individual writing.
Nevertheless, since the greater part of future communication will take place orally, this competence is also highlighted
through role-play, group work, brainstorming and planning followed by presentation, both improvised and rehearsed.
The inclusion of Socratic-style question and answer sessions in which the whole class participates reaffirms the
connection between intercultural communication and the communicative competences to be acquired for nursings.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Lévy-Hillerich, Dorothea (2012) Kommunikation in sozialen und medizinischen Berufen. Goethe Institut & Verlag Fraus.

Mapa X - Fundamentos Enfermagem II / Nursing Fundamentals II

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Fundamentos Enfermagem II / Nursing Fundamentals II

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
 Agostinha Esteves de Melo Corte - T:6; TP:8; PL:13
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6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
 Paula Cristina do Vale Lopes Pissarra - T:3 TP:28;

 Maria Herminia Nunes Barbosa - T:5; TP:22;
 Luis António Videira- T:6; TP:10; 

 Manuel Nascimento Silva Paulino T:6; TP:10
 

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Iniciar o domínio progressivo da linguagem própria das ciências da enfermagem e de alguns procedimentos e técnicas,

utilizando como ferramenta o processo de enfermagem para prestação de cuidados personalizados e de qualidade; 
 Identificar opções terapêuticas adequadas para execução de penso de acordo com o tipo de ferida e os diversos tipos de

ligaduras
 Adquirir conhecimentos sobre vias de administração de terapêutica; 

 Familiarizar-se com as medidas de segurança na preparação e administração de medicamentos; 
 Analisar a necessidade de utilização de uma linguagem comum para a descrição dos cuidados de enfermagem nos

Sistemas de Informação da Saúde e registos eletrónicos em saúde
 

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 Start the progressive mastery of the language itself of nursing science and some procedures and techniques, using as a

tool the nursing process to provide personalized care and quality;
 Identify appropriate therapeutic options for implementing dressing according to the type of wound and the various types of

ligatures
 Acquire knowledge on therapy delivery routes;

 Familiarize yourself with the safety measures in the preparation and administration of medicines;
 To analyze the need for use of a common language for describing nursing care in Health Information Systems and

electronic records in health
 

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
 1. Preparação e administração de terapêutica

 2. Mecânica corporal 
 3. Mobilizações 

 4. Posicionamentos 
 5. Transferência de doentes 

 6. Meios auxiliares de marcha 
 7. Unidade do doente e ambiente terapêutico 

 8. Execução de um penso e opções terapêuticas e Avaliação de Glicémia Capilar 
9. Ligaduras 

 10. A organização e os sistemas de informação
 11. A informação em saúde

 12. A gestão de sistemas de informação
 13. Os sistemas de informação em enfermagem (SIE)

 14. Utilização de uma linguagem comum na descrição dos cuidados de enfermagem nos sistemas de informação da saúde
(CIPE/ICNP)
15. O SIC como módulo de informação dentro do sistema de informação global

 16. A continuidade de cuidados: os sistemas de partilha de informação em saúde
 17. Indicadores de qualidade dos cuidados de enfermagem

 18. A proteção dos dados em saúde
 19. A avaliação de sistemas de informação

 20. Exploração de alguns sistemas de informação

6.2.1.5. Syllabus:
 1. Preparation and therapy delivery

 2. Body Mechanics
 3. Mobilization

 4. Placements
 5. Transfer of patients

 6. Marching Technical aids
 7. Unit of the patient and therapeutic environment

 8. Running a think and therapeutic options and Evaluation of Capillary Blood Sugar
 9. Bandages

 10. The organization and information systems
 11. Information on health

 12. The management of information systems
 13. The nursing information systems (EIS)

 14. Use of a common language in the description of nursing care in the health information systems (CIPE / ICNP)
 15. The SIC as information module within the global information system
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16. Continuity of care: the sharing of health information systems
17. Indicators of quality of nursing care
18. The protection of health data
19. The evaluation of information systems
20. Exloration of some information systems

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
A Unidade Curricular “Fundamentos de Enfermagem II ” aborda conteúdos sobre preparação e administração da
terapêutica pelas diversas vias; conceitos sobre mecânica corporal, mobilizações, posicionamentos e meios auxiliares de
marcha; unidade do doente e ambiente terapêutico; escolha das opções terapêuticas em função do tipo de penso;
aplicação de ligaduras; contribuindo para a aquisição e desenvolvimento de conhecimentos fundamentais para a reflexão
e compreensão da importância da enfermagem na prestação de cuidados com qualidade e diferenciados, de forma a
permitir ao estudante a sua mobilização, seleção e integração em situações de prestação de cuidados de enfermagem ao
individuo, família e comunidade nos diferentes contextos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The subject "Fundamentals of Nursing II" focuses on content preparation and therapy is given by different routes;
concepts of body mechanics, mobilization, positioning and walking aids; drive of the patient and therapeutic environment;
choice of treatment options depending on the type of dressing; applying ligatures; contributing to the acquisition and
development of basic knowledge for reflection and understanding of the importance of nursing in care quality and
differentiated in order to allow the student to their mobilization, selection and integration in situations to provide nursing
care to the individual , family and community in different contexts.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A aprovação dos estudantes na unidade curricular esteve condicionada à obtenção de classificação mínima de 9,5 valores.
Foram utilizadas estratégias diversificadas, que passam pela avaliação contínua e formativa que compreende a
participação e envolvimento nas diferentes aulas, bem como nos exercícios e técnicas de aplicação de conhecimentos. Foi
avaliada pela colocação de perguntas, em formato de teste para as aulas teóricas e teóricas práticas, acerca dos
conteúdos lecionados. A elaboração de trabalhos individuais ou em grupo para as aulas teórico práticas, apresentação e
debate em sala de aula, complementou algumas temáticas. As Horas de práticas laboratoriais foram avaliadas ao longo
das mesmas. 
Nota Final = Nota x 1,50 ECTS + Nota x 3,00 ECTS + Nota x 2,50 ECTS + Nota x 1,5 ECTS/8,5 ECTS

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Approval of the students in the course was conditioned to obtaining a minimum grade of 9.5.
Diversified strategies were used, passing through the continuous and formative assessment which includes the
participation and involvement in the different classes as well as the years of knowledge and application techniques. It was
assessed by asking questions, test format for the theoretical and practical lectures, about the contents taught. The
development of individual or group projects for the theoretical-practical classes, presentation and debate in the classroom,
complemented some issues. The hours of laboratory practices were evaluated along the same.
So the classification of this Course was obtained by the following:
Final grade = Note x 1,50 ECTS + Note x 3,00 ECTS + Note x 2,50 ECTS + Note x 1,5 ECTS/8,5 ECTS

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
A utilização de metodologias ativas, em que o professor assumiu a função de facilitador e orientador da aprendizagem e
aferidor da aquisição de competências pelo estudante e em que este se assume como principal responsável pelo seu
próprio processo de aprendizagem, utilizando estratégias de investigação e de reflexão, permitiram que o estudante:
- Compreenda a importância dos cuidados inerentes à preparação e administração de terapêutica, execução de pensos e
aplicação de técnicas adequadas á aplicação de ligaduras;

- Adquira conhecimentos e reconheça a importância de adequar os meios auxiliares de marcha ao doente, mobilizações,
posicionamentos e unidade do doente e ambiente terapêutico;
- Desenvolva a reflexão crítica no âmbito dos cuidados de enfermagem ao individuo são ou doente ao longo do ciclo vital e
em diferentes contextos, reconheça as necessidades dos indivíduos dependendo da sua situação de saúde/doença e ao
longo do ciclo vital; 
- Adquira conhecimentos necessários para uma intervenção ajustada às necessidades do indivíduo, família e
comunidades nos diferentes contextos e elaborando os respetivos registos nos diversos aplicativos informáticos
utilizados de forma a não haver perda de informação e utilize uma linguagem científica e registos adequados em sistemas
de informação em saúde

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The use of active methods, in which the teacher takes the facilitator function and guiding learning and sealer skills
acquisition by the student and this is assumed to be primarily responsible for their own learning process, using research
and reflection strategies , allowed the student:
- Understand the importance of care associated with the preparation and therapeutic management, execution of dressings



11/02/2021 ACEF/1516/0503402 — Guião para a auto-avaliação

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=a111e2fd-79c3-7e7c-391d-561f6426282f&formId=503d01e8-4636-678c-d608-57… 119/149

and application of appropriate techniques will apply bandages;
- Get knowledge and recognize the importance of adapting the walking aids to the patient mobilization, positioning and
drive the patient and therapeutic environment;
- Develop critical thinking in the context of nursing care to the individual or are sick throughout the life cycle and in
different contexts, recognizes the needs of individuals depending on your health condition / disease and throughout the
life cycle;
- Acquire knowledge to an adjusted intervention to the needs of the individual, family and communities in different
contexts and preparing the respective records in the various computer applications used in a way that there is no loss of
information and use a scientific language and appropriate records in information systems health

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Campos, A. P. et. al. (2001). Manual de normas e procedimentos técnicos de
enfermagem, Lisboa: Ministério da Saúde, EGIF.

Cancela, C. (2012) – Manual ELCOS- Material de Penso 2012- 2013. ELCOS –
Sociedade de Feridas. 

CIPE: classificação internacional para a prática de enfermagem (2006). Lisboa: Ordem dos Enfermeiros .

Ordem dos Enfermeiros. (2002). Padrões de qualidade dos cuidados de enfermagem – 
enquadramento conceptual e enunciados descritivos. Lisboa.

Ovington, L. (2001). Tratamento de feridas: agentes de limpeza e pensos. Camarate: 
Lusociência. 

Padrões de qualidade dos Cuidados de Enfermagem: Enquadramento Conceptual Enunciados Descritivos (2001). Lisboa
Ordem dos Enfermeiros

Potter, P. A.; Perry, A. (2006). Fundamentos de enfermagem. 5ª Edição. Loures:
Lusociência.

SAPE: Sistema de apoio à prática de enfermagem (2006). Porto: IGIF Norte.

Segurança em Sistemas de Informação na Saúde: Serviço de Bioestatística e Informática Médica da (2003). Porto: FMU do
Porto

Mapa X - Bioética em Enfermagem / Nursing bioethics

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Bioética em Enfermagem / Nursing bioethics

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
 Abilio Madeira Figueiredo - T:12; S:15; OT:3

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):
 Contextualizar a importância da bioética na atualidade, numa perspetiva sociocultural e profissional

 Desenvolver a consciência bioética pessoal tendo por referência modelos éticos, a cultura e o direito
 Problematizar algumas questões bioéticas relevantes na prática clínica da enfermagem

 Desenvolver competências reflexivas para uma participação efetiva no processo de decisão em bioética na área da saúde
 

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 To contextualize the importance of bioethics today, a socio-cultural and professional perspective

 Develop personal bioethics awareness with reference to ethical models, culture and law
 To analyse some relevant bioethical issues in clinical nursing practice

 Develop reflective skills for effective participation in the decision process in bioethics in health
 

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
 1. Bioética

 1.1. Os fundamentos da bioética
 1.2. A bioética como nova ciência 
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1.3. Os princípios da bioética
1.4. Conhecimento e interdisciplinaridade
1.5. Algumas questões bioéticas
1.5.1. Biotecnologias
1.5.2. Genoma humano
1.5.3. Intervenções na vida humana
1.5.4. Eutanásia
1.5.5. Obstinação terapêutica
1.5.6. Aborto
1.5.7. Transplantes
1.5.8. Intervenção em cuidados paliativos
2. O processo de decisão
2.1. Conselhos e comissões de ética 
2.2. Comités nacionais e internacionais de bioética
3. Bioética, biodireito e biopolítica

6.2.1.5. Syllabus:
1. Bioethics
1.1. The foundations of bioethics
1.2. Bioethics as new science
1.3. The principles of bioethics
1.4. Knowledge and interdisciplinary
1.5. Some bioethical issues
1.5.1. Biotechnologies
1.5.2. Human genome
1.5.3. Interventions in human life
1.5.4. Euthanasia
1.5.5. Therapeutic obstinacy
1.5.6. Abortion
1.5.7. Transplants
1.5.8. Intervention in palliative care
2. The decision process
2.1. Counsel and ethics committees
2.2. National and international committees on bioethics
3. Bioethics, biolaw and biopolitics

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Os objetivos estão formulados visando os capítulos dos conteúdos programados, por forma a desenvolver capacidades e
competências de reflexão, análise e crítica. Verifica-se, assim, uma interligação constante e substantiva dos objetivos e
dos conteúdos programáticos da unidade curricular. Isto é, os objetivos pretendem dinamizar a aprendizagem e a
formação pessoal e profissional, tendo sempre por referência um quadro de valores, em que a consciência ética e bioética
são um elemento chave.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The objectives are formulated targeting the programmed contents of the chapters, in order to develop abilities and skills of
reflection and critical analysis. Thus has produced a steady and substantial interconnection of goals and syllabus of the
course. That is, the goals aim to stimulate learning and personal and professional training, always with reference to a
framework of values, where ethics and bioethics awareness is a key element.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
- Exposição dos temas
- Análise de casos e discussão
- Pesquisa individual e acompanhada
- Acompanhamento tutorial

Avaliação
A participação dos alunos é valorizada em função do empenho demonstrado, da oportunidade, da adequação e da
correção.
- Trabalho escrito (grupo) e apresentação oral: 20 (vinte) valores. A nota final é sempre individual. A não participação na
elaboração do trabalho escrito e/ou na apresentação do mesmo, implica a não atribuição de nota.
A orientação tutorial obriga à presença de todos os elementos do grupo. 

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
- Exposure of topics
- Case studies and discussion
- Individual research and accompanied
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- Follow-up tutorial

Evaluation:
Pupil participation is valued on the basis of demonstrated commitment, opportunity, appropriateness and correctness.
- Written work (group) and oral presentation: 20 marks. The final score is always individual. The non-participation in the
preparation of written work and/or presentation implies the non-allocation of note assignment.
The follow-up tutorial requires the presence of all group members.

It is considered approved the student who gets rating equal or greater than 10 (ten) values.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Os objetivos de aprendizagem pretendem desenvolver no aluno uma atitude interventiva, reflexiva e proativa, sendo ele o
elemento chave da construção do conhecimento. Neste sentido, a exposição dos temas pressupõe a análise e discussão
em sala de aula, do ponto de vista individual e de grupo, sob a orientação pedagógica e científica do professor. A pesquisa
científica é essencial para a confrontação de perspetivas e elaboração de novo conhecimento, sob o paradigma da
bioética. Por outro lado, a realização de trabalhos escritos sobre os temas do programa e a sua apresentação em sala de
aula, pelo seu carácter teórico-prático, tem um valor essencial para o desenvolvimento pessoal e profissional do aluno.
Em síntese, esta metodologia promove diferentes vetores de aprendizagem e formação, promovendo a concretização dos
objetivos de aprendizagem.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Learning objectives aim to develop in students an intervening, reflective and proactive, being the key element of
knowledge construction. In this sense, the exhibition themes presuppose the analysis and discussion in the classroom,
from the point of view of individual and group, in the educational and scientific guidance of the teacher. Scientific research
is essential to confronting perspectives and development of new knowledge, under the paradigm of bioethics. Moreover,
the realization of writings on the topics of the program works and its presentation in the classroom, at their theoretical and
practical nature, has an essential value for personal and professional development of the student. In summary, this
methodology promotes different vectors of learning and training, promoting the achievement of learning objectives.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
AA.VV (2006). Procriação Medicamente Assistida. Amadora: Editora Dislivro.
Archer, L. (2006). Da genética à bioética. Coimbra: Gráfica de Coimbra.
Beauchamp, T.; Childress, J. (2009). Principles of biomedical ethics. 6th ed., New York: Oxford University Press.
Figueiredo, A. (2004). Ética e formação em enfermagem. Lisboa: Climepsi Editores. 
Lima, A. C. T. (2004). Bioética e antropologia. Coimbra: Gráfica de Coimbra.
Nunes, L.; Amaral, M.; Gonçalves, R. (Coord.). (2005). Código deontológico do enfermeiro. Lisboa: Ordem dos Enfermeiros.

Mapa X - Direito / Law

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Direito / Law

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
 Lígia Lopes de Sousa Carreto T:12; TP:15; OT:3

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):
 Desenvolver conhecimentos sobre princípios gerais do Direito

 Desenvolver conhecimentos sobre aspetos jurídicos da enfermagem
 Desenvolver conhecimentos de natureza constitucional, civil, penal e demais legislação extravagante sobre o direito da

saúde
 

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 Develop knowledge of the general principles of law

 Develop knowledge of legal aspects of nursing
 Develop knowledge of constitutional, civil, criminal and other extravagant legislation on health law

 

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
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1. Noções gerais de direito
1.1. O que é o direito?
1.2. Direito e outras ordens normativas
1.3. A norma jurídica: tipos e classificação
1.4. Sanções jurídicas
1.5. Fontes do direito
1.6. Lacunas da lei
1.7. Aplicação da lei
2. Direito da saúde
2.1. Direito constitucional da saúde
2.2. Direito convencional da saúde (convenção sobre os direitos do homem e da biomedicina)
2.3. Direitos da personalidade
2.4. Responsabilidade civil
2.5. Responsabilidade penal
2.5.1. Crimes contra a vida
2.5.2. Aborto e interrupção voluntária da gravidez
2.5.3. Crimes contra a integridade física
2.5.4. Intervenções médicas e consentimento
2.6. Saúde reprodutiva
2.7. Saúde mental
2.8. Toxicodependência
2.9. Transplantações e colheita de órgãos e tecidos
2.10. Ensaios clínicos
2.11. Doenças contagiosas
2.12. Genética
2.13. Direito disciplinar da medicina
2.14. Direito disciplinar dos enfermeiros

6.2.1.5. Syllabus:
1. General notions of law
1.1. What is the law?
1.2. Law and other normative orders
1.3. The rule of law: types and classification
1.4. Legal sanctions
1.5. Sources of law
1.6. Shortcomings of the law
1.7. Law enforcement
2. Health law
2.1. Constitutional right to health
2.2. Conventional health law (convention on human rights and biomedicine)
2.3. Personality rights
2.4. Liability
2.5. Criminal liability
2.5.1. Crimes against life
2.5.2. Abortion
2.5.3. Crimes against physical integrity
2.5.4. Medical interventions and consent
2.6. Reproductive health
2.7. Mental health
2.8. Addiction
2.9. Transplants of organs and tissues
2.10. Clinical trials
2.11. Communicable diseases
2.12. Genetics
2.13. Disciplinary law of medicine
2.14. Disciplinary law of nurses

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Este módulo, através dos conteúdos programáticos a desenvolver e ampliar no decurso das aulas, tem em vista a
formação nos aspetos jurídicos ligados do futuro licenciado em enfermagem. Nesse sentido os conteúdos apresentados
visam a formação dos alunos sensibilizando-os para a importância do enquadramento legal da sua atividade, conforme as
normas legais que regem a profissão de enfermagem.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
This module, through the syllabus to develop and expand during classes contents, aims at training in the legal aspects
connected future degree in nursing. Accordingly the contents aimed at training students sensitizing them to the
importance of legal framework of its activity, as the legal standards of the nursing profession. 
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6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Nas aulas teóricas explanar-se-á a legislação, sendo aulas de carácter mais expositivo. Nas aulas práticas os alunos
deverão resolver individualmente ou em grupo casos práticos em que aplicarão a matéria apreendida nas aulas teóricas.

Avaliação
A avaliação será efetuada da seguinte forma:
- 60%: através de frequência;
- 10%: assiduidade, pontualidade e participação nas aulas;
- 30%: trabalhos realizados nas aulas (resolução de casos práticos, reflexões sobre a matéria e a sua aplicação em
contexto de trabalho, debates, etc.).

Considera-se aprovado o aluno que obtenha classificação igual ou superior a 10 (dez) valores.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
In the lectures will explain to the legislation, and character classes more expository. In practical classes students must
solve individually or in groups case studies that apply the material seized in the lectures.

Evaluation 
The evaluation will be made as follows:
- 60% by written test
- 10% by regular attendance, punctuality and participation in class
- 30% by work done in class (resolution of case studies, reflections on the matter and their application in the work context,
debates, etc.)

It is considered approved the student who gets rating equal or greater than 10 (ten) values.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Os objetivos propostos serão alcançados através de aulas teórico práticas nas quais se procurará desenvolver o sentido
jurídico dos futuros profissionais, dando-lhes a conhecer a legislação relativa à profissão. A metodologia será
predominantemente participativa, assentando na realização de casos práticos. Em síntese, a metodologia privilegia a
participação e envolvimento dos alunos na reflexão sobre situações eminentemente práticas e na sua resolução

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The proposed objectives will be achieved through theoretical practical classes in which they find to develop the legal
sense of future professionals, giving them to know the rules on the profession. The methodology will be mainly
participative, sat in conducting case studies. In synthesis, the methodology focuses on participation and involvement of
students in reflection on eminently practical situations and in its resolution.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Carvalho, L. N.; Ointo, N. S.; Almeida, P. B. (1998). Introdução ao estudo do Direito e do Estado. Lisboa: Universidade
Aberta.
Constituição da República Portuguesa e legislação avulsa sobre o Direito da Saúde.
Convenção para a Protecção dos Direitos do Homem e da Dignidade do Ser Humano face às Aplicações da Biologia e da
Medicina.
Costa, J. F. (2000). Código penal. 2.ª ed., Coimbra: Quarteto.
Nunes, L.; Amaral, M.; Gonçalves, R. (2005). Código Deontológico do Enfermeiro: dos comentários à análise de casos.
Lisboa: Ordem dos Enfermeiros.
Sousa, M. (2013). Introdução ao direito. Coimbra: Almedina.

Mapa X - Gestão em Enfermagem / Nursing Management

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Gestão em Enfermagem / Nursing Management

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
 Fernanda Maria Trindade Lopes - T:36; TP:10; OT:1

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
 António Manuel Martins Batista - TP:14; OT:5

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
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- Adquirir conhecimentos básicos de administração de serviços de enfermagem, para a compreensão dos processos ao
nível da prestação de cuidados;
- Perceber a gestão de uma unidade de saúde e/ou serviço no âmbito das competências profissionais;
- Analisar a importância das diferentes teorias no desenvolvimento das organizações;
- Identificar os princípios da cultura organizacional;
- Aplicar o conceito de qualidade aos serviços de saúde;
- Desenvolver hábitos de pesquisa em livros técnicos.
- Contribuir para a melhoria contínua da qualidade dos cuidados de saúde.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
- Acquire basic knowledge of administration of nursing services, to understand the processes at the level of care;
- Realize the management of a health unit and / or service within the professional skills;
- Analyze the importance of different theories on the development of organizations;
- Identify the principles of organizational culture;
- Apply the concept of quality health services;
- Develop research habits in technical books.
- Contribute to the continuous improvement of the quality of health care.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1 – Administração e planeamento de serviços de saúde
2 – Economia da saúde
3 – Administração dos serviços de enfermagem
4 – Evolução do conceito de qualidade
5 – Modelos de gestão da qualidade
6 – Normas ISO
7 – Processo de certificação e acreditação dos serviços de saúde
8 – A qualidade na saúde em Portugal
9 – Etapas da implementação do sistema de melhoria contínua da qualidade
10 – A importância da estrutura organizacional na obtenção da melhoria contínua da qualidade

6.2.1.5. Syllabus:
1 - Administration and planning of health services
2 - Health economics
3 - Administration of nursing services
4 - Quality Concept Evolution
5 - Quality Management Models
6 - ISO Standards
7 - Certification process and accreditation of health services
8 - Quality in Health in Portugal
9 - Stages of implementation of continuous quality improvement system
10 - The importance of the organizational structure in achieving continuous quality improvement

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos são sobre a Administração dos Serviços de Enfermagem, designadamente, planeamento,
economia da saúde e administração e gestão dos recursos humanos, equipamentos e materiais, essenciais para que os
estudantes adquiram o desenvolvimento de conhecimentos fundamentais para a reflexão, compreensão e intervenção da
prestação dos cuidados globais de saúde.
Os conteúdos vão ainda permitir colocar em prática a aplicação do processo de administração de uma unidade de
cuidados/serviço no que concerne á gestão de cuidados de enfermagem.
Os conteúdos programáticos são sobre evolução do conceito de qualidade, gestão da qualidade total no contexto
organizacional, visão e modelos dos principais teóricos, normas, processos, certificação e estratégias de implementação
da qualidade nos cuidados de saúde.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The syllabus is on the Administration of Nursing Services, namely, planning, health economics and management and
administration of human resources, equipment and materials essential for students to acquire the development of
fundamental knowledge for reflection, understanding and intervention provision of global health care.
The contents will even let you put into practice the application of the process of administering a care / service in relation to
the management of nursing care.
The syllabus is about evolution of the concept of quality, total quality management in the organizational context, vision and
major theoretical models, standards, processes, certification and implementation strategies of quality in health care.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
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A avaliação segue o Regulamento Escolar dos Cursos de 1º ciclo do Instituto Politécnico da Guarda e será especificada no
Guia de Funcionamento da Unidade Curricular.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The evaluation follows the School Regulation of Course 1 of the Polytechnic Institute of Guarda cycle and will be specified
in the Course of Operation Guide.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
A utilização de metodologias ativas, em que o professor assume a função de facilitador e orientador da aprendizagem e
aferidor da aquisição de competências pelo estudante e este se assume como principal responsável pelo seu próprio
processo de aprendizagem, utilizando estratégias de investigação e de reflexão, permitem que o estudante compreenda a
importância da Gestão em Enfermagem no contexto dos Cuidados de Saúde, desenvolva a reflexão crítica no âmbito
Administração e adquira os conhecimentos necessários para uma intervenção ajustada às necessidades dos diferentes
indivíduos a quem prestará cuidados de enfermagem.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The use of active methodologies, in which the teacher assumes the role of advisor and facilitator of learning and skills
acquisition sealer by the student and this is assumed to be primarily responsible for their own learning process, using
research strategies and reflection, allow that the student understands the importance of the context in Nursing
Management of Health Care, develop critical thinking within management and gain the skills necessary for a set to the
needs of different individuals who provide nursing care intervention

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Kurgant, P. e tal (1992). Administração em Enfermagem. S. Paulo: Editora pedagógica e universitária.
Marquis, B. L. (1999). Administração e liderança em enfermagem: teoria e aplicação. (2ª edição). Porto Alegre: Artes
médicas sul Ldª.
Rascão, J. (2001) - Sistemas de Informação para as Organizações. 1ª. Ed., Edições Sílabo, Lisboa,
Barros, P. P. (2005). Economia da saúde: conceitos e comportamentos. Coimbra: Edições Almedina.
Guichard, S. (2004). The reformo f helth care system in Portugal. Organisation for economic cooperation and development,
S. L.
Handy, C. (2007). A organização por dentro. s/l: Planeta deAgostini, S.L.
Rocha, J. (2006). Gestão da qualidade: aplicação aos serviços públicos. Lisboa: Escolar editora.
Silva, A; Varanda, J. & Dória, S. (2004). Alquimia da qualidade na gestão dos hospitais. Cascais: Principia.
Simens (2003). Joint commission international: normas de creditação para hospitais. (2ª edição). Joint commission
international, USA.

Mapa X - Investigação em Enfermagem III / Nursing research III

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Investigação em Enfermagem III / Nursing research III

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
 Ana Maria Jorge - T:24; TP:36;OT:6

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):
 - Valorizar a importância da investigação científica na construção da disciplina e profissão de enfermagem;

 - Compreender as etapas de um processo de investigação.
 - Desenvolver hábitos de pesquisa em revistas e livros técnicos e da especialidade e nas bases de dados internacionais de

enfermagem baseada na evidência.
 - Compreender resultados de investigação visando a sua integração na prestação de cuidados.

 - Capacitar o estudante para se assumir como utilizador esclarecido dos resultados da investigação, bem como participar
em projetos de investigação em enfermagem

 ou saúde.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 - To value the importance of scientific research in building the discipline and profession of nursing;

 - Understanding the steps of a research process.
 - Develop research habits in technical journals and books and specialty and international databases of nursing based on

evidence.



11/02/2021 ACEF/1516/0503402 — Guião para a auto-avaliação

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=a111e2fd-79c3-7e7c-391d-561f6426282f&formId=503d01e8-4636-678c-d608-57… 126/149

- Understanding research results with a view to their integration in care.
- To train the student to take as savvy user of research results, as well as participate in nursing research projects or health.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
ETAPAS DO PROCESSO DE INVESTIGAÇÃO
1. FASE EMPIRICA: ANÁLISE INFERENCIAL DOS DADOS
1.1. ESTIMAÇÃO INTERVALAR
1.2. TESTES DE HIPÓTESES
2. FASE DE INTERPRETAÇÃO E DIFUSÃO
2.1. APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS
2.2. PRESSUPOSTOS DA CONSTRUÇÃO E ANÁLISE DE ARTIGOS CIENTÍFICOS
2.3. CRÍTICA DA VALIDADE E FIDELIDADE DOS RESULTADOS
2.4. REDAÇÃO DE UM ARTIGO CIENTÍFICO
2.5. ELABORAÇÃO DE UMA COMUNICAÇÃO ORAL E UM PÓSTER (INVESTIGAÇÃO)
2.6. CONSTRUÇÃO DO RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO
2.7. LER E ANALISAR UM RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO

6.2.1.5. Syllabus:
STEPS OF THE RESEARCH PROCESS
1. EMPIRICA PHASE: inferential DATA ANALYSIS
1.1. interval estimation
1.2. CHANCES OF TESTS
2. INTERPRETATION OF DEVELOPMENT AND DISTRIBUTION
2.1. PRESENTATION, ANALYSIS AND INTERPRETATION OF RESULTS
2.2. CONSTRUCTION ASSUMPTIONS AND ANALYSIS OF PAPERS
2.3. SHELF LIFE OF CRITICISM AND LOYALTY OF RESULTS
2.4. WRITING A SCIENTIFIC ARTICLE
2.5. AN ORAL DEVELOPMENT COMMUNICATION is a poster (RESEARCH)
2.6. INVESTIGATION REPORT CONSTRUCTION
2.7. READ AND REVIEW A RESEARCH REPORT

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Propõem-se metodologias ativas consistentes com os objetivos e os resultados esperados de aprendizagem, em que o
professor assume a função de facilitador e orientador da aprendizagem e aferidor da aquisição de competências pelo
estudante, assumindo-se este como principal responsável pelo seu próprio processo de aprendizagem, utilizando
estratégias de investigação e de reflexão. 
Utilizam-se estratégias diversificadas, que passam pela exposição magistral, exposição dialogada, trabalho de grupo,
reflexão, discussão e análise de casos clínicos. 
O trabalho individual do estudante é orientado com recurso a artigos científicos/textos de apoio que reflitam questões
práticas sobre os conteúdos lecionados.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
It is proposed active methodologies consistent with the objectives and expected results of learning, where the teacher
takes the facilitator function and guiding learning and sealer skills acquisition by the student, assuming this as primarily
responsible for its own process learning using research and reflection strategies.
They use diverse strategies, which pass through the masterly exposition, dialogue-display, group work, reflection,
discussion and analysis of clinical cases.
The student's individual work is guided using scientific articles / handouts that reflect practical questions about the
contents taught.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Sessões letivas com recurso a:
Métodos expositivos e interativos
Prática em laboratório de informática
Exercícios práticos
Resolução de problemas
Trabalho de projeto
Trabalho de grupo
Trabalho individual
Trabalho de campo
Leitura e análise de artigos empíricos
Leitura e análise de relatórios de investigação qualitativa e quantitativa
A avaliação da unidade curricular obedece ao Regulamento Escolar dos Cursos de 1º ciclo do Instituto Politécnico da
Guarda e será especificada no Guia de Funcionamento da Unidade Curricular.
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6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Semester sessions using either:
Expository and interactive methods
Practice in computer lab
practical exercises
Troubleshooting
Design work
Group work
Individual work
Fieldwork
Reading and analysis of empirical articles
Reading and analysis of qualitative and quantitative research reports
The evaluation of the course comply with Regulation School Course of 1 of the Polytechnic Institute of Guarda cycle and
will be specified in the Course of Operation Guide.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia de ensino a seguir consta de exposições teóricas, complementadas por exercícios práticos, onde será
utilizado o quadro, o computador e o projetor multimédia, promovendo-se ativamente a participação dos alunos. No
decorrer de algumas sessões letivas TP os alunos irão explorar o SPSS e utilizá-lo, como ferramenta auxiliar, à análise
exploratória de dados. Os alunos serão interpelados no sentido de exporem as suas resoluções e conclusões, dos
exercícios propostos, perante os colegas. Desta forma, é-lhes proporcionada a possibilidade de aplicarem os
conhecimentos adquiridos, de desenvolverem a sua capacidade de expor e fundamentar as suas opiniões.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodology will involve theoretical lectures, supplemented by practical exercises, where the blackboard is
used, the computer and multimedia projector, will be promoted the active participation of the students. During some TP
sessions students will explore the SPSS and use it as an auxiliary tool for exploratory data analysis. Students will be
challenged in order to present their resolutions and conclusions, the proposed exercises, to colleagues. Thus, they can
apply the knowledge acquired, develop their ability to explain and justify and to use information technologies

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Fortin, M.-F. (2009) – Fundamentos e etapas do processo de investigação. Lusociência, Loures.
Gauthier, B. (2003) – Investigação social: da problemática à colheita de dados. Lusociência, Loures
Cunha, G.; Martins, M.; Sousa, R.; Oliveira, F. (2007). Estatística aplicada às
ciências e tecnologias da saúde. LIDEL.
Dawson, B.; Trapp, R. G. (2003). Bioestatística Básica e Clínica. McGraw-Hill.
Hall, A., Neves, C., Pereira, A. (2007). Grande Maratona de Estatística no SPSS. Universidade de Aveiro.
Maroco, João (2007). Análise Estatística com utilização do SPSS. Edições Sílabo.
Oliveira, A. Gouveia (2009). Bioestatística, epidemiologia e investigação - Teoria e aplicações. LIDEL.
Pestana, M. H.; Gageiro, J. N. (2002). Análise de dados para ciências sociais: a complementaridade do SPSS. Edições
Sílabo.
Polit, D. F.; Beck, C. T.; Hungler, B. (2004) – Fundamentos de Pesquisa em Enfermagem: Métodos, avaliação e utilização. 5ª
ed. Artmed, Porto Alegre.

Mapa X - Seminário de Cuidados Intensivos / Intensive Care Seminar

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Seminário de Cuidados Intensivos / Intensive Care Seminar

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
 Paulo Jorge Cruz Tavares - OT:6; S:6

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
 Paulo Jorge Lopes Matos - T:12; TP:12; S:6

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Conhecer a filosofia e os princípios da emergência pré-hospitalar e dos Cuidados Intensivos;

 Desenvolver conhecimentos científicos, técnicos, humanos e culturais, fundamentais na assistência de enfermagem ao
doente em cuidados intensivos e em situações de emergência, sob todas as vertentes da intervenção de Enfermagem;

 Adquirir competências para a prestação de cuidados de enfermagem de forma sistematizada, a doentes em situações de
emergência e em unidades de cuidados intensivos;
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Desenvolver competências específicas com vista à satisfação das necessidades humanas básicas na pessoa em situação
crítica, numa unidade de cuidados intensivos;
Compreender as implicações éticas inerentes à intervenção em cuidados intensivos.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Know the philosophy and principles of pre-hospital emergency and intensive care;
Develop scientific, technical, human and cultural rights, fundamental in nursing care to the patient in intensive care and in
emergency situations, in all aspects of nursing intervention;
Acquire skills to provide nursing care in a systematic way, to patients in emergency and intensive care units;
Develop specific competencies in order to meet basic human needs in person in critical condition in an intensive care unit;
Understand the ethical implications of intervention in intensive care.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
A PESSOA EM SITUAÇÃO CRÍTICA COM PROBLEMAS AO NÍVEL DAS NECESSIDADES HUMANAS BÁSICAS
1 – NA EMERGÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR
2 – CONCEPTUALIZAÇÃO DOS CUIDADOS DE ENFERMAGEM AO DOENTE DE MÉDIO E ALTO RISCO
3 – UNIDADE DE CUIDADOS INTENSIVOS
3.1 – ESTRUTURA, ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
3.2 – RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS APLICADOS À SAÚDE
3.3 – CRITÉRIOS DE ADMISSÃO, TRANSFERÊNCIA E ALTA DO DOENTE
3.4 – INFEÇÃO, RUÍDO E STRESSE NA UCI
3.5 – O DOENTE EM ESTADO CRÍTICO – AVALIAÇÃO DE ENFERMAGEM
3.6 – O CONTROLO DA DOR NA UCI
3.7 – MONITORIZAÇÃO EM CUIDADOS INTENSIVOS: INVASIVA E NÃO INVASIVA 
3.8 – O DOENTE VENTILADO
3.9 – O DOENTE ENTUBADO/TRASQUEOTOMIZADO
4 – SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES HUMANAS BÁSICAS DA PESSOA EM SITUAÇÃO CRÍTICA NA UCI
4.1 – EM COMA
4.2 – POLITRAUMATIZADA
4.3 – COM TRAUMA ABDOMINAL
4.4 – COM TRAUMA TORÁCICO
4.5 – COM TRAUMA CRÂNIO-ENCEFÁLICO
5 – MORTE NA UCI
5.1 – O DOADOR DE ÓRGÃOS
5.2 – CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS NA COLHEITA DE ÓRGÃOS

6.2.1.5. Syllabus:
THE PERSON IN CASES WITH LEVEL PROBLEMS OF BASIC HUMAN NEEDS
1 - PRE-HOSPITAL EMERGENCY IN
2 - CONCEPTUALIZATION NURSING NURSING TO THE EAST OF SICK AND HIGH RISK
3 - INTENSIVE CARE UNIT
3.1 - STRUCTURE, ORGANIZATION AND OPERATION
3.2 - HUMAN RESOURCES, MATERIALS AND TECHNOLOGY APPLIED TO HEALTH
3.3 - CRITERIA FOR ADMISSION, TRANSFER AND PATIENT HIGH
3.4 - INFECTION, NOISE AND STRESS IN UCI
3.5 - PATIENT IN CRITICAL STATE - NURSING ASSESSMENT
3.6 - CONTROL OF PAIN IN UCI
3.7 - MONITORING IN INTENSIVE CARE: INVASIVE AND NON-INVASIVE
3.8 - SICK FAN
3.9 - The intubated patient / TRASQUEOTOMIZADO
4 - SATISFACTION OF BASIC NEEDS HUMAN PERSON IN CASES IN UCI
4.1 - IN COMA
4.2 - traumatized
4.3 - WITH ABDOMINAL TRAUMA
4.4 - WITH THORACIC TRAUMA
4.5 - WITH traumatic brain injury
5 - DEATH IN UCI
5.1 - ORGAN DONOR
5.2 - CRITERIA AND PROCEDURES ON ORGAN HARVESTING

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
os conteúdos programáticos permitem ao estudante a aquisição e desenvolvimento de conhecimentos fundamentais na
assistência de enfermagem ao doente em cuidados intensivos e em situações de emergência, a aquisição de
competências para a prestação de cuidados de enfermagem a doentes em situações de emergência e em unidades de
cuidados intensivos, bem como a demonstração de competências de intervenção educativa e formativa.
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6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The syllabus allows students the acquisition and development of basic knowledge in nursing care to the patient in
intensive care and in emergency situations, to acquire skills to provide nursing care to patients in emergency situations
and in intensive care units, as well as the demonstration of educational and training intervention skills.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A utilização de metodologias ativas, traduzidas na maximização das aulas: teóricas (método expositivo, interrogativo e
interativo em sala de aula, análise e discussão de textos e filmes); teórico-práticas (método explicativo, interrogativo,
interativo e demonstrativo com estudo de caso); Orientação Tutorial (orientação do estudo individual e dos trabalhos de
grupo); Seminário (Sessões destinadas à apresentação e discussão de temas específicos), em que o professor assume a
função de facilitador e orientador da aprendizagem e aferidor da aquisição de competências pelo aluno, utilizando
estratégias de investigação e de reflexão, que permitam que o estudante reconheça a importância do enfermeiro na prática
da enfermagem em Cuidados Intensivos, seja a nível técnico ou relacional e comunicacional.
A avaliação da UC obedece ao Regulamento Escolar dos Cursos de 1º ciclo do Instituto Politécnico da Guarda e será
especificada no Guia de Funcionamento da Unidade Curricular.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The use of active methodologies, translated the maximization of classes: theoretical (expository, questioning and
interactive method in the classroom, analysis and discussion of texts and films); Theoretical and practical (explanatory
method, questioning, interactive and demonstrative with case study); Tutorial (orientation of individual study and group
work); Seminar (sessions designed to present and discuss specific topics), in which the teacher takes the facilitator
function and guiding learning and sealer skills acquisition by the student, using strategies of research and reflection,
allowing the student to recognize the importance of nurses in nursing practice in intensive care, whether technical or
relational and communicational level.
The evaluation of UC comply with Regulation School Course of 1 of the Polytechnic Institute of Guarda cycle and will be
specified in the Course of Operation Guide.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
A utilização de metodologias ativas, em que o professor assume a função de facilitador e orientador da aprendizagem e
aferidor da aquisição de competências pelo aluno e o aluno se assume como principal responsável pelo seu próprio
processo de aprendizagem, utilizando estratégias de investigação e de reflexão, permitem que o estudante reconheça os
problemas de saúde numa perspetiva comunitária, identifique perspetivas, estratégias e técnicas de intervenção na
comunidade, de promoção da saúde e de prevenção da doença, sob todas as vertentes da intervenção da Enfermagem,
adquira competências para a prestação de cuidados de enfermagem de forma sistematizada a doentes em situações de
emergência e em unidades de cuidados intensivos, bem como que demonstre competências de intervenção educativa e
formativa em contextos formais e informais, junto de utentes/famílias, redes sociais e sistemas alargados.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The use of active methods, in which the teacher takes the facilitator role and learning advisor and sealer skills acquisition
by the student and the student is assumed to be primarily responsible for their own learning process, using research and
reflection strategies, allow the student to recognize health problems at a Community perspective, identify prospects,
strategies and intervention techniques in the community, health promotion and disease prevention, in all aspects of the
intervention of Nursing, acquire skills to care nursing in a systematic manner to patients in emergency and intensive care
units, as well as demonstrating skills educational and training intervention in formal and informal contexts, along with
users / families, social networks and extended systems.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Sheehy’s S (2001). Enfermagem de Urgência: da teoria à prática (4.ª ed.). Loures: Lusociência.
Swearingen, P L; keen, J H (2003). Manual de enfermagem de Cuidados Intensivos. (4ª ed.). Loures: Lusociência.
Urden, L., Stacy, K. e Lough, M., (2008). Enfermagem de Cuidados Intensivos (5ª ed.). Loures: Lusodidacta.
Irwin, R., Rippe, J. (2003). Manual de Terapia Intensiva. Rio de Janeiro: MEDSI.
Schell, H., Puntillo, K. (2005). Segredos em Enfermagem na terapia Intensiva. Porto Alegre: Artmed.

Mapa X - Seminário de Saúde Comunitária / Community Health Seminar

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Seminário de Saúde Comunitária / Community Health Seminar

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
 Ezequiel Martins Carrondo - T:12; TP:12; OT:10; S:8
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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):
- Reconhecer os problemas de saúde numa perspetiva comunitária;
- Identificar perspetivas, estratégias e técnicas de intervenção na comunidade, de promoção da saúde e de prevenção da
doença;
- Demonstrar competências de intervenção educativa e formativa em contextos formais e informais, junto de
utentes/famílias, redes sociais e sistemas alargados.
- Integrar os conhecimentos adquiridos ao longo do curso, valorizando e enquadrando as diversas temáticas na saúde das
comunidades.
- Refletir sobre os diversos aspetos da inserção do enfermeiro no sistema de saúde português, na vertente comunitária.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
- To recognize health problems at a Community perspective;
- Identify prospects, strategies and intervention techniques in the community, health promotion and disease prevention;
- Demonstrate educational and training intervention skills in formal and informal contexts, along with users / families,
social networks and extended systems.
- To integrate the knowledge acquired throughout the course, valuing and framing the various issues on the health of
communities.
- To reflect on the various aspects of the nurse's insertion in the Portuguese health system in the Community aspect.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
- Saúde, doença e comunidade.
- Política e políticas de saúde: plano nacional de saúde; programas de saúde.
- Paradigmas de Saúde.
- Promoção da Saúde e Educação para a Saúde.
- As comunidades como centro de intervenção na saúde.
- A intervenção comunitária e as redes sociais de apoio. - Vulnerabilidade e exclusão social. - Diferentes formas de pensar
e viver a sexualidade. - Violência e maus-tratos na comunidade.

6.2.1.5. Syllabus:
- Health, disease and community.
- Policy and health policies: national health plan; health programs.
- Health Paradigms.
- Health Promotion and Health Education.
- Communities as an intervention center on health.
- The Community intervention and social support networks. - Vulnerability and social exclusion. - Different ways of thinking
and living sexuality. - Violence and abuse in the community.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos permitem ao estudante a aquisição e desenvolvimento de conhecimentos fundamentais para
o reconhecimento dos problemas de saúde, a reflexão sobre a inserção do enfermeiro no sistema de saúde português na
vertente comunitária, integrando as diversas temáticas abordadas na saúde das comunidades.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The allows students the acquisition and development of basic knowledge for the recognition of health problems in a
community perspective, identifying perspectives, strategies and community intervention techniques within health
promotion and disease prevention, the reflection on the insertion of nurses in the health system in the Community aspect,
integrating the various themes addressed in health communities.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Promove-se a utilização de metodologias ativas consistentes com os objetivos e os resultados esperados de
aprendizagem, em que o professor assume a função de facilitador e orientador da aprendizagem e aferidor da aquisição de
competências pelo aluno e o aluno se assume como principal responsável pelo seu próprio processo de aprendizagem,
utilizando estratégias de investigação e de reflexão.
A avaliação segue o Regulamento Escolar dos Cursos de 1º ciclo do Instituto Politécnico

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Promotes the use of active methodologies consistent with the objectives and expected results of learning, where the
teacher takes the facilitator function and guiding learning and sealer skills acquisition by the student and the student is
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assumed to be primarily responsible for its own learning process, using research and reflection strategies.
The evaluation follows the School Regulations Course 1st Polytechnic Institute cycle

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
A utilização de metodologias ativas, em que o professor assume a função de facilitador e orientador da aprendizagem e
aferidor da aquisição de competências pelo aluno e o aluno se assume como principal responsável pelo seu próprio
processo de aprendizagem, utilizando estratégias de investigação e de reflexão, permitem que o estudante reconheça os
problemas de saúde numa perspetiva comunitária, identifique perspetivas, estratégias e técnicas de intervenção na
comunidade, de promoção da saúde e de prevenção da doença, integre os conhecimentos adquiridos ao longo do curso,
valorizando e enquadrando as diversas temáticas na saúde das comunidades, reflita sobre os diversos aspetos da
inserção do enfermeiro no sistema de saúde português, na vertente comunitária.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The use of active methodologies, in which the teacher assumes the role of advisor and facilitator of learning and skills
acquisition sealer and the student assumes the primary responsibility for their own learning process, using research
strategies and reflection, allow the student to recognize health problems under a community perspective, identify
perspectives, strategies and community intervention techniques in health promotion and disease prevention, integrate the
knowledge gained throughout the course, valorising and enclosing the diverse thematic in the health of communities,
reflect the diverse aspects of the nurse integration in the Portuguese health system, in community context.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Carrondo, E. M. (2006). Formação profissional de enfermeiros e desenvolvimento da criança: contributo para um perfil
centrado no paradigma salutogénico. Braba: Universidade do Minho (Tese de doutoramento).
Loureiro, I., Miranda, N. (2010). Promover a Saúde: Dos fundamentos à ação. Coimbra: Almedina.
Piédrola Gil, G et al. (2008). Medicina Preventiva Y Salud Publica (11ª ed.). Barcelona: Masson.
Roca Roger, M., Caja López, C., Úbeda Bonet, I. (Coord.) (2011). Enfermería Comunitaria: elementos e instrumentos para la
práctica profesional de la enfermería comunitaria. Barcelona: Monsa.
Stanhope, M., Lancaster, J. (2011). Enfermagem de Saúde Pública (7ª ed.). Loures: Lusodidacta.
Normativos/referenciais: Ministério da Saúde; Ordem dos Enfermeiros; Organização Mundial de Saúde.

Mapa X - EC - Cuidar em Cuidados Continuados/Gerontologia/EC - Care in Continuing Care / Gerontology

6.2.1.1. Unidade curricular:
 EC - Cuidar em Cuidados Continuados/Gerontologia/EC - Care in Continuing Care / Gerontology

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
 Isabel Maria Ribeiro Fernandes - E:48; OT:4,5

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
 Agostinha Esteves de Melo Corte - E:48; OT:4,5

 Ermelinda Maria B. G. Marques - E:48; OT:4,5
 Ezequiel Martins Carrondo - E:48; OT:4,5

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 - Desenvolver competências clínicas de apreciação, diagnóstico, e prestação de cuidados de enfermagem ao utente,

potenciando a autonomia e independência
 - Colaborar na prestação de cuidados de enfermagem, sob supervisão, ao

 individuo e família/cuidador, aplicando a metodologia do processo de enfermagem
 - Aplicar as metodologias, os valores e princípios básicos da Rede Nacional de Cuidados Continuados

Integrados/Unidades prestadoras de cuidados na área do Ensino Clinico
 - Desenvolver a relação de ajuda e comunicação interpessoal

 - Promover um processo de desenvolvimento pessoal e profissional centrado na autoaprendizagem,
autorresponsabilização e pensamento reflexivo em enfermagem.

 

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 - Develop clinical skills of assessment, diagnosis, and provision of nursing care to the patient, enhancing the autonomy

and independence
 - To collaborate in the provision of nursing care under supervision,

 individual and family / caregiver, applying the methodology of the nursing process
 - Apply the methodologies, values and basic principles of the National Network of Integrated Continuous Care / units

providing care in the Clinical Education area
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- To develop the helping relationship and interpersonal communication
- To promote personal and professional development process focusing on self-learning, autorresponsabilização and
reflective thinking in nursing.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
O Ensino Clinico Cuidar em Cuidados Continuados/Gerontologia pretende desenvolver competências para intervir junto
do individuo e da família/cuidador.
Aplicação dos fundamentos e princípios técnicos, científicos e relacionais da prática de enfermagem em gerontologia e
em cuidados continuados. Avaliação das necessidades, em cuidados de saúde, do idoso e do indivíduo em situação de
cuidados continuados. Planeamento, execução e avaliação dos cuidados de enfermagem.

6.2.1.5. Syllabus:
The Clinical Care Education in Continuing Care / Gerontology aims to develop skills to intervene with the individual and
family / caregiver.
Application of fundamentals and technical, scientific and relational principles of nursing practice in gerontology and
continuing care. Needs assessment in health care, the elderly and the individual situation of continuing care. Planning,
implementation and evaluation of nursing care.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Propõem-se metodologias ativas consistentes com os objetivos e os resultados esperados de aprendizagem, em que o
professor assume a função de facilitador e orientador da aprendizagem e aferidor da aquisição de competências pelo
estudante, assumindo-se este como principal responsável pelo seu próprio processo de aprendizagem, utilizando
estratégias de investigação e de reflexão. 
Utilizam-se estratégias diversificadas, que passam pelo trabalho de grupo, reflexão, discussão e análise de casos clínicos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
It is proposed active methodologies consistent with the objectives and expected results of learning, where the teacher
takes the facilitator function and guiding learning and sealer skills acquisition by the student, assuming this as primarily
responsible for its own process learning using research and reflection strategies.
They use diverse strategies that pass through group work, reflection, discussion and analysis of clinical cases.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Prática Clínica supervisionada, integrados nas equipas de saúde das Unidades prestadoras de cuidados na área do Ensino
Clinico, que permita a prestação, em colaboração, de cuidados de enfermagem globais e individualizados, em
consonância com o desenvolvimento de competências do estudante e a complexidade dos cuidados inerentes a cada
situação.
A avaliação obedece ao Regulamento Escolar dos Cursos de 1º ciclo do Instituto Politécnico da Guarda e será descrita no
Guia de Funcionamento da Unidade Curricular.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Supervised practice clinic, integrated with health teams providing care units in the Clinical Education area, allowing the
provision in collaboration, comprehensive nursing care and individualized in line with the development of student skills
and the complexity of care inherent in each situation.
The evaluation complies with the Regulation School Course of 1 of the Polytechnic Institute of Guarda cycle and will be
described in the Course of Operation Guide.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
A utilização de metodologias ativas, em que o professor assume a função de facilitador e orientador da aprendizagem e
aferidor da aquisição de competências pelo aluno e este se assume como principal responsável pelo seu próprio processo
de aprendizagem, utilizando estratégias de investigação e de reflexão, permitindo que o estudante compreenda a
importância da enfermagem no contexto dos cuidados de saúde, desenvolva a capacidade de reflexão crítica, adquira
conhecimentos necessários para a prestação de cuidados de enfermagem ajustada às necessidades dos
indivíduos/famílias e comunidade ao longo do ciclo vital.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The use of active methods, in which the teacher takes the facilitator function and guiding learning and sealer skills
acquisition by the student and this is assumed to be primarily responsible for their own learning process, using research
and reflection strategies, allowing the student understands the importance of nursing in the health care, develop the
capacity for critical reflection, acquire knowledge necessary for providing nursing care adapted to the needs of individuals
/ families and communities across the life cycle.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
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Berger, L., poirier, D. M. (1995). Pessoas idosas, uma abordagem global. Lisboa: Lusodidata.
Berta Augusto e Rogerio Carvalho (2005). Cuidados Continuados - Família, Centro de Saúde e Hospital Como Parceitos No
Cuidar , FORMASAU, 2ªedição
Decreto-Lei nº 101/06. D.R. I Série-A, 109 (06-06-2006). 3856-3865
Diretiva Técnica nº1/2008. Critérios gerais de referenciação de doentes para unidades de internamento e equipas da
RNCCI, UMCCI de 07-01-2008.
Guerreiro, Inês (2006). “Cuidados Continuados e Paliativos – Desafios”, Gestão &
Saúde, 4, 21-26.
http://www.rncci.min-saude.pt/rncci/Paginas/ARede.aspx
Paúl, C.; Ribeiro, O.(2012). Manual de Gerontologia. Lisboa: Lidel - Edições Técnicas Lda
Squire, A. (2005). Saúde e bem-estar para pessoas idosas: fundamentos básicos para a prática. Loures: Lusociência.
(obrigatório)
Unidade Missão para os Cuidados Continuados Integrados (2009). Desafios de Um Modelo Integrado. ( 2ª edição). Lisboa:
Companhia de Ideias.

Mapa X - Seminário de Integração à Vida Profissional/ Integration Seminar on Professional Life

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Seminário de Integração à Vida Profissional/ Integration Seminar on Professional Life

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
 António Manuel Martins Batista - S:8; TP:18

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):
 - Identificar as principais diferenças entre o estatuto de estudante e o de profissional de enfermagem.

 - Analisar os padrões de qualidade dos cuidados de enfermagem.
 - Analisar o exercício da profissão de enfermagem no sector público e privado.

 -Diferenciar as principais organizações profissionais de enfermagem, como órgãos representativos da defesa dos direitos
e deveres dos enfermeiros e da promoção da profissão.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 - Identify the key differences between student status and the nursing professional.

 - Analyze the quality of nursing care standards.
 - Analyze the exercise of the nursing profession in the public and private sector.

 -Diferenciar The main professional nursing organizations, representative bodies such as the protection of the rights and
duties of nurses and the profession promotion.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
 1. O profissional de enfermagem: competências do enfermeiro de cuidados gerais.

 2. A carreira de enfermagem.
 3. Os padrões de qualidade dos cuidados de enfermagem.

 4. Exercício da profissão de enfermagem no sector público e privado.
 5. As organizações profissionais nacionais e internacionais.

6.2.1.5. Syllabus:
 1. Professional nursing: nursing skills of general care.

 2. The nursing career.
 3. The quality of nursing care standards.

 4. Exercise of the nursing profession in the public and private sector.
 5. The national and international professional organizations.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
 Os conteúdos programáticos, em articulação com os objetivos delineados, visam contribuir para a aquisição e

desenvolvimento de competências dos alunos, transferíveis para a sua prática, no decorrer de situações formativas. 
 Nesse sentido, a Unidade Curricular em primeiro lugar é uma introdução à consciencialização e à responsabilização do

aluno pelo seu próprio processo de aprendizagem; é, paralelamente, um impulsionador ao desenvolvimento de estratégias
e competências de ensino no sentido de compreender a sua dinâmica no papel do enfermeiro, ajudando a refletir sobre a
sua aplicação prática nos contextos de trabalho.
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6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The syllabus, in conjunction with the outlined goals, contributing to the acquisition and development of students' skills
that are transferable to their practice, during training situations.
In this sense, the course unit first is an introduction to the awareness and accountability of the students for their own
learning process; is a parallel booster the development of strategies and teaching skills in order to understand its
dynamics in the nurse's role, helping to reflect on their practical application in work contexts.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Utilizar-se-ão estratégias diversificadas, com recurso a exposição magistral, exposição dialogada e trabalho de grupo.
A avaliação segue o Regulamento Escolar dos Cursos de 1º ciclo do Instituto Politécnico da Guarda e será especificada no
Guia de Funcionamento da Unidade Curricular.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
They will make use of diverse strategies, using masterly exposition, exposition through dialogue and group work.
The evaluation follows the School Regulation of Course 1 of the Polytechnic Institute of Guarda cycle and will be specified
in the Course of Operation Guide.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
A utilização de metodologias ativas, em que o professor assume a função de facilitador e orientador da aprendizagem e
aferidor da aquisição de competências pelo aluno e este se assume como principal responsável pelo seu próprio processo
de aprendizagem, utilizando estratégias de investigação e de reflexão, permitindo que o estudante compreenda a
importância da enfermagem no contexto dos cuidados de saúde, desenvolva a capacidade de reflexão crítica, adquira
conhecimentos necessários para a prestação de cuidados de enfermagem ajustada às necessidades dos
indivíduos/famílias e comunidade ao longo do ciclo vital.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The use of active methods, in which the teacher takes the facilitator function and guiding learning and sealer skills
acquisition by the student and this is assumed to be primarily responsible for their own learning process, using research
and reflection strategies, allowing the student understands the importance of nursing in the health care, develop the
capacity for critical reflection, acquire knowledge necessary for providing nursing care adapted to the needs of individuals
/ families and communities across the life cycle.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Estatutos da Ordem dos Enfermeiros.
Ordem dos Enfermeiros (2003). Conselho de Enfermagem: do caminho percorrido e das propostas. Lisboa, Ordem dos
Enfermeiros.
Decretos-Lei nºs 437/91, de 8 de Novembro e 412/98, de 30 de Dezembro;

Mapa X - Monografia / Monograph

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Monografia / Monograph

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
 Ana Maria Jorge - S:8; OT:36

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):
 -Relacionar os diferentes paradigmas de investigação com o tipo de conhecimento científico produzido;

 -Valorizar a importância da investigação científica na construção da disciplina e profissão de enfermagem;
 -Compreender as etapas de um processo de investigação.

 - Desenvolver hábitos de pesquisa em revistas e livros técnicos e da especialidade e nas bases de dados internacionais de
enfermagem baseada na evidência.

 - Compreender resultados de investigação visando a sua integração na prestação de cuidados.
 -Capacitar o estudante para se assumir como utilizador esclarecido dos resultados da investigação, bem como participar

em projetos de investigação em enfermagem ou saúde.
 - Realizar um estudo piloto aplicando os conhecimentos adquiridos.
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6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
-Relate The different paradigms of research on the type of scientific knowledge produced;
Valuing the importance of scientific research in building the discipline and profession of nursing;
Understand the stages of an investigation.
- Develop research habits in technical journals and books and specialty and international databases of nursing based on
evidence.
- Understanding research results with a view to their integration in care.
-Capacitar The student to take as savvy user of research results, as well as participate in research projects in nursing or
health.
- Conduct a pilot study applying the acquired knowledge.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
PROPOSTA DE INVESTIGAÇÃO
1. PREPARAÇÃO
2. DESENVOLVIMENTO

6.2.1.5. Syllabus:
RESEARCH PROPOSAL
1. PREPARATION
2. DEVELOPMENT

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. A
unidade curricular – Metodologia do Estudo e da Investigação – tem por objetivo proporcionar uma visão global e coerente
das principais questões de investigação e suas consequências sociais que permitam a estruturação e enquadramento do
processo de investigação. Procura se, desde o início, sensibilizar para a necessidade de problematização numa perspetiva
científica da realidade social. Deste modo, apresentam se, em primeiro lugar, as diversas etapas que permitem estruturar
um projeto de investigação. De seguida, abordam se, os diversos métodos e técnicas que consolidam o processo de
investigação.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives. The curricular unit   Study
Methodology and Research   aims to provide a coherent overview of the main research questions and their social
consequences that allow the structure and framework of the research process. Looking up from the beginning, raising
awareness of the need for problematization a scientific perspective of social reality. Thus, presents, firstly, the various
stages that structure a research project. Then expounds on the various methods and techniques that consolidate the
research process.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Prática em laboratório de informática
Leitura e análise de textos de referência.
Resolução de problemas
Trabalho de projeto
Trabalho de campo
A avaliação da unidade curricular obedece ao Regulamento Escolar dos Cursos de 1º ciclo do Instituto Politécnico da
Guarda e será especificada no Guia de Funcionamento da Unidade Curricular.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Practice in computer lab
Reading and analysis of reference texts.
Troubleshooting
Design work
Fieldwork
The evaluation of the course comply with Regulation School Course of 1 of the Polytechnic Institute of Guarda cycle and
will be specified in the Course of Operation Guide.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
O estudante será orientado individualmente no processo de planeamento, implementação e desenvolvimento
da proposta de investigação, por um professor da área de Enfermagem. As entrevistas de orientação permitirão um
acompanhamento e co responsabilização dos intervenientes em todo o processo. Desta forma serão ajustadas
as decisões metodológicas ao método e desenho de investigação e colmatadas as dificuldades manifestadas
pelo estudante. 
A avaliação é feita através de apreciação e discussão.
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6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The student will be individually guided in the process of planning, implementation and development
the research proposal, by a teacher in Nursing. Orientation of the interviews will permit
monitoring and coresponsabilização of stakeholders throughout the process. This way will be adjusted
the methodological decisions to the method and research design and addressed the difficulties experienced
by the student.
The evaluation is done through consideration and discussion.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Fortin, M.-F. (2009) – Fundamentos e etapas do processo de investigação. Lusociência, Loures.
Gauthier, B. (2003) – Investigação social: da problemática à colheita de dados. Lusociência, Loures
Polit, D. F.; Beck, C. T.; Hungler, B. (2004) – Fundamentos de Pesquisa em Enfermagem: Métodos, avaliação e utilização. 5ª
ed. Artmed, Porto Alegre.
Streuber, Helen J.; Carpenter, Dona R. (2002) - Investigação Qualitativa em enfermagem. 2ª ed., Lusociência, Loures.

Mapa X - EC - Integ à Vida Prof Cuidados de S Primários/EC - Integ to Professi Life in Primary Health Care

6.2.1.1. Unidade curricular:
 EC - Integ à Vida Prof Cuidados de S Primários/EC - Integ to Professi Life in Primary Health Care

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
 Maria Hermínia Nunes Barbosa - E: 32; OT:6

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
 Isabel Maria Ribeiro Fernandes - E:32;OT:5

 Agostinha Esteves de Melo Corte- E:32;OT:5
 Ermelinda Maria B. G. Marques- E:32;OT:5

 Ezequiel MArtins Carrondo- E:32;OT:5
 Julia Maria Correia C. Moura- E:32;OT:5

 António Manuel Martins Batista- E:32;OT:5
 Francisco António Fragoso Duarte- E:32;OT:5

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 - Desenvolver competências na prestação de cuidados de enfermagem, em cuidados de saúde primários, sob supervisão,

aplicando a metodologia do processo de enfermagem, ao individuo família e comunidade e ao longo do ciclo vital.
 - Consolidar conhecimento e competências ao nível científicos, técnicos e relacionais.

 - Aplicar e consolidar conhecimento acerca dos diferentes programas de saúde em vigor.
 - Implementar atividades específicas para a promoção da saúde e prevenção de doença.

 - Colaborar na gestão dos cuidados, dos recursos humanos e materiais.
 - Desenvolver hábitos de pesquisa em documentos da especialidade e nas bases de dados internacionais de medicina

baseada na evidência para atualizar os conhecimentos.
 - Desenvolver competências, em cuidados de saúde primários, que permitam alcançar o perfil de competências de

enfermeiros de cuidados gerias definidas pela Ordem dos Enfermeiros.
 

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 - Develop skills in providing nursing care in primary care, under supervision, applying the methodology of the nursing

process, the individual family and community and across the life cycle.
 - Consolidate knowledge and skills to scientific, technical and relational level.

 - Implement and consolidate knowledge about the different health programs in place.
 - Implement specific activities to promote health and disease prevention.

 - Collaborate in the management of care, human and material resources.
 - Develop research habits in specialty papers and international databases of evidence-based medicine to update

knowledge.
 - Develop skills in primary health care, which would achieve the profile of lawful general care nurses competencies defined

by the Order of Nurses.
 

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
 Fundamentos e princípios técnicos, científicos e relacionais da prática de enfermagem, nos cuidados de saúde primários,

ao individuo, família e comunidade e ao longo do ciclo vital. Estratégias de promoção de saúde e prevenção da doença.
Implementação dos principais programas de vigilância de saúde delineados pela Direção Geral de Saúde e em vigor.
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6.2.1.5. Syllabus:
Fundamentals and technical principles, scientific and relational nursing practice in primary health care, individual, family
and community and across the life cycle. Health promotion and disease prevention strategies. Implementation of major
health surveillance programs outlined by the Directorate General of Health and effect.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
A aprendizagem em contexto de trabalho nas instituições prestadoras de cuidados de saúde, proporcionam aos
estudantes experiências e oportunidades para desenvolver conhecimentos específicos, juízo clínico e crítico, destreza e
capacidade para cuidar o indivíduo/família, maximizando os recursos das instituições de saúde e da comunidade
Pretende-se que o ensino clínico contribua para o desenvolvimento de competências profissionais, para a aplicação dos
conhecimentos científicos e técnicos, adquiridos desde o inicio do curso, nas diferentes vertentes do ensino clínico e para
a realização de um trabalho autónomo, bem como, para as competências de comunicação e relação interpessoal, tendo
por base os princípios éticos e deontológicos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Learning in the workplace in institutions providing health care, provide the experience students and opportunities to
develop expertise, clinical and critical judgment, skill and ability to take care of the individual / family, maximizing the
resources of health institutions and community
It is intended that the clinical training contributes to the development of professional skills for the application of scientific
and technical knowledge, acquired from the beginning of the course, the various aspects of clinical education and the
achievement of a self-employment as well as to communication skills and interpersonal relationship, based on the ethical
and deontological principles.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os estudantes são integrados em instituições prestadoras de cuidados de saúde primários, em equipas multiprofissionais,
tutorados por um enfermeiro(a). Esta prática clínica supervisionada permite a prestação, em colaboração, de cuidados de
enfermagem globais e individualizados, em consonância com o desenvolvimento de competências do aluno e a
complexidade dos cuidados inerentes a cada situação.
A avaliação é contínua e obedece ao Regulamento Geral do Ensino Clínico da Escola Superior de Saúde do Instituto
Politécnico da Guarda e será especificada no Guia de Funcionamento da Unidade Curricular.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Students are integrated into institutions providing primary health care, multidisciplinary teams, tutored by a nurse (a). This
supervised clinical practice allows the provision in collaboration, comprehensive nursing care and individualized in line
with the development of skills of the student and the complexity of care inherent in each situation.
Assessment is continuous and follows the Clinical Teaching of the General Rules of the Superior Health of Polytechnic
Institute of Guarda School and will be specified in the Course of Operation Guide.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Os estudantes são integrados nas equipas prestadoras de cuidados onde o ensino clínico se realiza, orientados por um
Enfermeiro tutor designado pela Unidade de Saúde. O docente tem um papel de orientação e supervisão pedagógica. 
Para além das atividades relacionadas com a prestação de cuidados, os estudantes elaboram, em cada módulo, o projeto
de ensino clínico, individual, visando o planeamento da aprendizagem, tendo por base os objetivos da unidade curricular
de ensino clínico e a aquisição/desenvolvimento de competências do enfermeiro de cuidados gerais. O projeto de ensino
clínico deve ser remetido ao professor no inicio da segunda semana do ensino clínico.
Os estudantes realizam, em cada módulo, um relatório de ensino clínico, individual, o qual deve ser entregue ao professor
na sexta-feira da penúltima semana de cada módulo. O relatório deverá conter uma análise critico-reflexiva, tendo por base
os objetivos do ensino clínico, as atividades desenvolvidas e as competências adquiridas. 

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Students are integrated into caregivers teams where the clinical teaching takes place, guided by a nurse tutor appointed by
the Health Unit. The teacher has a role of guidance and pedagogical supervision.
In addition to the activities related to the care, students shall, in each module, clinical, individual teaching project, aimed at
planning of learning, based on the objectives of the course of clinical teaching and the acquisition / development nursing
skills of general care. Clinical training project should be referred to the teacher at the beginning of the second week of
clinical instruction.
Students perform in each module, a clinical education report, individual, which must be delivered to the teacher on Friday's
penultimate week of each module. The report should contain a critical-reflexive analysis, based on the objectives of the
clinical training, the activities and the skills acquired.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Anderson, E., Macfarlane, J. (2008). Community as partner: theory and practice in nursing (5ª ed.). Philadelphia: Lippincott
William & Wilkins.
Caja López, C (2003). Enfermería Comunitaria III: Atención Primaria (2ª ed). Barcelona: Masson.
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Girbau Garcia, M R (2002). Enfermeria Comunitaria I: Salud Pública. Barcelona: Masson.
Loureiro, I; Miranda, N (2010). Promover a Saúde: Dos fundamentos à acção. Coimbra: Almedina.
Martin Zurro, A; Cano Pérez, J (2008). Atención Primaria: Conceptos, organización y práctica clínica (6ª ed.). Barcelona:
Elsevier.
Piédrola Gil, G et al. (2002). Medicina Preventiva Y Salud Publica (10ª ed.). Barcelona: Masson.
Roca Roger, M., Caja López, C., Úbeda Bonet, I. (Coord.) (2011). Enfermería Comunitaria: elementos e instrumentos para la
práctica profesional de la enfermería comunitaria. Barcelona: Monsa.
Stanhope, M; Lancaster, J (2011). Enfermagem de Saúde Pública: Cuidados de
saúde na comunidade centrados na população (7ª ed.). Loures: Lusodidacta.

Mapa X - EC - Int à Vida Prof em Cuidados de S. Hospitalares /EC - Int. to Prof. Life in Hospital Health Care

6.2.1.1. Unidade curricular:
 EC - Int à Vida Prof em Cuidados de S. Hospitalares /EC - Int. to Prof. Life in Hospital Health Care

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
 Paula Cristina do Vale Lopes Pissarra - E:32; OT:6

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
 Abílio Madeira Figueiredo - E:32; OT:5

 Ana Maria Jorge - E:32; OT:5
 António Manuel Tavares Sequeira - E:32; OT:5

 Fernanda Maria Trindade Lopes - E:32; OT:5
 Luis António Videira - E:32; OT:5

Manuel Nascimento da Silva Paulino - E:32; OT:5
 Paulo Jorge Cruz Tavares - E:32; OT:5

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 - Identificar a complexidade da problemática de saúde em utentes dos cuidados de saúde diferenciados, atuando de

acordo com a situação e em permanente abordagem holística;
 - Prestar cuidados de enfermagem ao indivíduo e família, utilizando a metodologia do processo de enfermagem,

contribuindo para a capacitação do indivíduo, família e/ou grupos, tendo em vista a melhoria do nível de saúde e da
qualidade de vida.

 - Compreender a organização e funcionamento de uma unidade de cuidados;
 - Participar na gestão de uma unidade de cuidados nas áreas de gestão de Cuidados de Enfermagem, Recursos Humanos

e Materiais.
 

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 - Identify the complexity of health problems in users of hospital care, acting in accordance with the situation and

permanent holistic approach;
 - To provide nursing care to the individual and family, using the methodology of the nursing process, contributing to the

empowerment of the individual, family and / or groups, with a view to improving the standard of health and quality of life.
 - Understand the organization and operation of a unit of care;

 - Participate in the management of a unit of care in the areas of Nursing Care Management, Human and Material Resources.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
 Fundamentos e princípios técnicos, científicos e relacionais da prática de enfermagem numa unidade de cuidados

diferenciado, ao individuo e conviventes significativos ao longo do ciclo vital. Estratégias de promoção de saúde e
prevenção da doença. Implementação dos principais programas de vigilância de saúde delineados pela Direção Geral de
Saúde e em vigor.

 Aplicar conhecimentos na gestão de uma unidade de cuidados, nomeadamente na gestão de cuidados de enfermagem,
recursos humanos e materiais.

6.2.1.5. Syllabus:
 Fundamentals and technical, scientific and relational principles of nursing practice in a unit of differentiated care,

individual and meaningful living together throughout the life cycle. Health promotion and disease prevention strategies.
Implementation of major health surveillance programs outlined by the Directorate General of Health and effect.

 Apply knowledge in managing a unit of care, particularly in the management of nursing care, human and material
resources.

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



11/02/2021 ACEF/1516/0503402 — Guião para a auto-avaliação

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=a111e2fd-79c3-7e7c-391d-561f6426282f&formId=503d01e8-4636-678c-d608-57… 139/149

A aprendizagem em contexto de trabalho nas instituições prestadoras de cuidados de saúde, proporcionam aos
estudantes experiências e oportunidades para desenvolver conhecimentos específicos, juízo clínico e crítico, destreza e
capacidade para cuidar o indivíduo/família, maximizando os recursos das instituições de saúde e da comunidade
Pretende-se que o ensino clínico contribua para o desenvolvimento de competências profissionais, para a aplicação dos
conhecimentos científicos e técnicos, adquiridos desde o inicio do curso, nas diferentes vertentes do ensino clínico e para
a realização de um trabalho autónomo, bem como, para as competências de comunicação e relação interpessoal, tendo
por base os princípios éticos e deontológicos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Learning in the workplace in institutions providing health care, provide the experience students and opportunities to
develop expertise, clinical and critical judgment, skill and ability to take care of the individual / family, maximizing the
resources of health institutions and community
It is intended that the clinical training contributes to the development of professional skills for the application of scientific
and technical knowledge, acquired from the beginning of the course, the various aspects of clinical education and the
achievement of a self-employment as well as to communication skills and interpersonal relationship, based on the ethical
and deontological principles.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Prática Clínica supervisionada que permita a prestação em colaboração, de cuidados de enfermagem globais e
individualizados, em consonância com o desenvolvimento de competências do aluno e a complexidade dos cuidados
inerentes a cada situação.
A avaliação é contínua e obedece ao Regulamento Geral do Ensino Clínico da Escola Superior de Saúde do Instituto
Politécnico da Guarda e será especificada no Guia de Funcionamento da Unidade Curricular.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Clinical Practice supervised allowing the provision in collaboration, comprehensive nursing care and individualized in line
with the development of student skills and the complexity of care inherent in each situation.
Assessment is continuous and follows the Clinical Teaching of the General Rules of the Superior Health of Polytechnic
Institute of Guarda School and will be specified in the Course of Operation Guide.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Os estudantes são integrados nas equipas prestadoras de cuidados onde o ensino clínico se realiza, orientados por um
Enfermeiro tutor designado pela Unidade de Saúde. O docente tem um papel de orientação e supervisão pedagógica. 
Para além das atividades relacionadas com a prestação de cuidados, os estudantes elaboram, em cada módulo, o projeto
de ensino clínico, individual, visando o planeamento da aprendizagem, tendo por base os objetivos da unidade curricular
de ensino clínico e a aquisição/desenvolvimento de competências do enfermeiro de cuidados gerais. O projeto de ensino
clínico deve ser remetido ao professor no inicio da segunda semana do ensino clínico.
Os estudantes realizam, em cada módulo, um relatório de ensino clínico, individual, o qual deve ser entregue ao professor
na sexta-feira da penúltima semana de cada módulo. O relatório deverá conter uma análise critico-reflexiva, tendo por base
os objetivos do ensino clínico, as atividades desenvolvidas e as competências adquiridas.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Students are integrated into caregivers teams where the clinical teaching takes place, guided by a nurse tutor appointed by
the Health Unit. The teacher has a role of guidance and pedagogical supervision.
In addition to the activities related to the care, students shall, in each module, clinical, individual teaching project, aimed at
planning of learning, based on the objectives of the course of clinical teaching and the acquisition / development nursing
skills of general care. Clinical training project should be referred to the teacher at the beginning of the second week of
clinical instruction.
Students perform in each module, a clinical education report, individual, which must be delivered to the teacher on Friday's
penultimate week of each module. The report should contain a critical-reflexive analysis, based on the objectives of the
clinical training, the activities and the skills acquired.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Behrman, R. & Kliegman, R. M. (2004). Nelson princípios de pediatria. (4ª edição). Rio de Janeiro: Guanabara Koogan.
Behrman, R.; Kliegman, R. M. & Jenson H. B. (2002). Nelson tratado de pediatria. (16ª edição). Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan.
Berger, L. [et al] (1995). Pessoas idosas, uma abordagem global. Lisboa: Lusodidacta,. ISBN 972-97399-8-7.
Bowden, V. R. & Greenberg, C. S. (2005). Procedimentos de Enfermagem Pediátrica. Tradução de Cabral, I. E.; Araújo, C. L.
C. & Lisboa, M. T. L.. Rio de Janeiro: Editora Guanabara Koogan.
Brunner, L. S.; Suddarth, D. S. (1993).Tratado de Enfermagem Médico Cirúrgica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, ISBN
85277- 0272-X.
Caplan, G. (1980). Princípios de psiquiatria preventiva. Rio de Janeiro: Zabahar Editores.
Cardim, L. F.; Counhago, A.(s/d). Higiene e saúde no local de trabalho: conceitos. Lisboa.
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6.3. Metodologias de Ensino/Aprendizagem

6.3.1. Adequação das metodologias de ensino e das didáticas aos objetivos de aprendizagem das unidades curriculares. 
No relatório da DC são analisadas as metodologias de ensino e didácticas para as diferentes UC através dos
Relatórios de Funcionamento das UC (RFUC) preenchidos no final do semestre pelos professores e da análise dos
questionários preenchidos pelos estudantes sobre o funcionamento da UC, promovem-se a disseminação de boas
práticas de ensino. A análise aos diferentes GFUC, permite-nos constatar que há sistematicamente uma preocupação
didática em adaptar as metodologias de ensino aos objectivos específicos de cada unidade curricular (UC), em
consonância com os objetivos gerais delineados para o ciclo de estudos. A utilização de metodologias ativas e
interactivas com envolvimento de estudantes, a planificação das aulas com exposição de conteúdos teóricos seguidos de
análise e discussão teórico-prática e a consolidação nas aulas de práticas laboratoriais e de simulação assim como as
vistas de estudo permitem a atingir os objectivos de cada UC e a aquisição das respectivas competências.

6.3.1. Suitability of methodologies and didactics to the learning outcomes of the curricular units. 
In the DC report it is analyzed the teaching methodologies and didactic for the different UC through the UC Operating
Reports (RFUC) completed at the end of the semester by teachers and through the analysis of questionnaires completed
by students about the operation of UC, promoting the dissemination of best teaching practices.The analysis of the various
Subject Descriptions of the curricular units (SDs), allow us to state that there are a systematic didactic preoccupation in
adapting the teaching methodologies to the specific objectives of each curricular unit (CU), in agreement with the general
objectives outlined for the study cycle. The use of active and interactive methods involving students, the lesson
planification with magisterial explanation followed by theoretical and practical analysis and consolidation in the laboratory
and simulation practice classes as well as the study visits allow students to achieve the objectives of each UC and the
acquisition of competences.

6.3.2. Formas de verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao estimado em ECTS. 
No âmbito do processo de garantia da qualidade das UC, através dos questionários relativos à perceção dos estudantes
sobre as UC e docentes envolvidos no processo de ensino, é avaliada a perceção dos estudantes sobre a carga horária de
trabalho que que cada UC representa. Os resultados são apresentados em termos de ECTS que divergem dos ECTS que o
plano de estudo contempla, nomeadamente factores que contribuem para uma perceção de mais que 1,5 ECTS e ainda
percentagem de estudantes com perceção de ECTS em cada um dos seguintes intervalos: <1,5ECTs; -1,5ECTS e +1,5
ECTs; >1,5 ECTS. Os resultados são discutidos pela CCP e em reunião com todos os professores e são analisados no
RDC.

6.3.2. Means to check that the required students’ average work load corresponds the estimated in ECTS. 
As part of the UC quality assurance process, through questionnaires concerning the perception of the students on the UC
and teachers involved in the teaching process, the students perception is evaluated about the workload that each UC
represents. The results are presented in terms of ECTS that are different from the ECTS in the study plan, in particular
factors which contribute to a perception of more than 1.5 ECTS. And still percentage of students with ECTS perception in
each of the following ranges: <1,5ECTs; -1,5ECTS And +1.5 ECTs; > 1.5 ECTS. The results are discussed by the CCP and
meting with all teachers and are analyzed in the RDC.

6.3.3. Formas de garantir que a avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objetivos de aprendizagem
da unidade curricular. 

As formas de garantir a avaliação da aprendizagem dos estudantes em função dos objetivos definidos na UC, e de acordo
com os Estatutos da ESS, são garantidas através da direcção de curso, da comissão científico-pedagógica e através do
Conselho Pedagógico. Os dispositivos de garantia da qualidade das UC contemplam fontes e instrumentos diversos
(GFUC previsto e cumprido, questionários aos estudantes, relatórios de funcionamento da UC e relatórios de direção de
curso), os quais avaliam a organização e os resultados obtidos nas UC, recolhendo a perceção dos estudantes sobre as
mesmas.

6.3.3. Means to ensure that the students learning assessment is adequate to the curricular unit's learning outcomes. 
The ways of guaranteeing student learning evaluation, in line with the objectives defined in the Curricular Unit, and
according the Statutes of the ESS are assured through the coordination Course Director with the support of the scientific-
pedagogical commission and through the Pedagogic Council. The means of evaluating the CU previews diverse sources
and instruments (previewed and completed SDs, questionnaires directed at the students, reports on how the Curricular
Unit works and reports from the course directors), which evaluate the organization and results obtained in the CU,
collecting student perceptions of the same.

6.3.4. Metodologias de ensino que facilitam a participação dos estudantes em atividades científicas. 
As metodologias de ensino adotadas nas UC dinamizam a participação ativa dos estudantes em actividades tecnicas -
científicas e de intervenção na comunidade, assim como a participação ativa dos estudantes nas diferentes atividades
pedagógico-científicas (receção aos caloiros, semana da ciência & tecnologia, seminários e conferências temáticas,
acções de formação em entidades parceiras, entre outras. A participação dos estudantes em eventos científicos com
apresentação de comunicações orais e posters tem sido,na ESS e no curso de Enfermagem, uma realidade. Este
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envolvimento e participação é o resultado das metodologias de pesquisa cientifica e de trabalho de grupo que são
utilizadas em diferentes UC.

6.3.4. Teaching methodologies that promote the participation of students in scientific activities. 
The teaching methodologies adopted in the UC streamline the active participation of students in scientific activities, and
intervention in the community , as well as the active participation of students in different educational and scientific
activities (reception to new students, week of science & technology, seminars and thematic conferences, training courses
in partner organizations, among others. The participation of students in national and international scientific events with
presentation of oral and poster communications has been very common since the early years of the course of pharmacy in
the ESS. This is the result of the methodology of scientific research and group work that are used in different UC.

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 73 69 75
N.º diplomados em N anos / No. of graduates in N years* 71 66 70
N.º diplomados em N+1 anos / No. of graduates in N+1
years 2 3 4

N.º diplomados em N+2 anos / No. of graduates in N+2
years 0 0 1

N.º diplomados em mais de N+2 anos / No. of graduates in
more than N+2 years 0 0 0

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.
A análise efetuada ao sucesso escolar reporta-se às UCs das áreas CNAEF incluídas no novo plano de estudos que, no
ano letivo 2015/16, funcionou até ao 3º ano. Analisando o sucesso escolar nas diferentes áreas científicas do ciclo de
estudos, verifica-se que no ano letivo 2014/2015 houve uma taxa média de aprovação de 95,63% para as UC da área
CNAEF 723 (Enfermagem). Para as UC da área CNAEF 421 (Biologia e Bioquimica), a taxa de sucesso foi de 76,07%. Nas
UCs da área CNAEF 311 (Psicologia) o sucesso foi de 97,44 e para a área CNAEF 345 (Gestão e administração) o sucesso
situou-se em 98,87%; na área CNAEF 312 (Sociologia e outros estudos) o sucesso foi 87,78% e na área CNAEF 721
(Medicina) - 96,51% . O sucesso foi de 100% na área CNAEF 222 ( Línguas e literaturas estrangeiras) e 729 (Saúde) onde se
enquadram UC de opção. Estes dados mostram uma elevada taxa de sucesso para todas as áreas científicas do curso.

7.1.2. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study programme and related curricular
units. 

The analysis carried out for school success refers to the UCs CNAEF areas included in the new plan of studies in the
academic year 2015/16 , ran up to the 3rd year. Analyzing educational attainment in different scientific areas of the course,
it turns out that in the academic year 2014/2015 there was an average pass rate of 95.63 % for UCs - CNAEF 723 (Nursing) .
For UCs - CNAEF 421 ( Biology and Biochymic ) the success rate was 76.07 %. In the area CNAEF 311 (Psychology) the
success rate was 97.44 and the area CNAEF 345 ( management and administration ) success stood at 98.87 %; in the area
CNAEF 312 ( sociology and other studies ) success was 87.78 % and in the area CNAEF 721 (Medicine) - 96.51 %. The
success was 100 % in the area CNAEF 222 ( Foreign languages   and literatures ) and 729 (Health) where they fall option of
UC . These data show a high success rate for all scientific areas of the course.

7.1.3. Forma como os resultados da monitorização do sucesso escolar são utilizados para a definição de ações de melhoria
do mesmo. 

Os resultados de monitorização são obtidos através dos Relatórios e Questionários sobre o Funcionamento das UC
preenchidos, respetivamente, por docentes e estudantes, são evidenciados no Relatório de Direção de Curso que é
analisado no CP (onde têm assento os estudantes) e no CTC. Com este relatório pretende-se refletir sobre a qualidade do
ensino ministrado e aferir-se sobre o número de horas de trabalho por UC, bem como identificar problemas e possíveis
medidas corretivas e ações de melhoria a adotar (traduzidas em Planos de Ação elaborados com o envolvimento do
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docente, coordenador de área disciplinar e diretor de curso). Pretende-se, também, apresentar os resultados de medidas já
implementadas e identificar boas práticas de ensino/aprendizagem desenvolvidas pelos docentes, com vista a uma
sistematização e disseminação das mesma, com o objetivo de melhorar o sucesso académico.

7.1.3. Use of the results of monitoring academic success to define improvement actions. 
These results, obtained through the analysis of the questionnaires of curricular unit guides (SDs) filled out by students and
professors, are shown in the Degree Course Report and are analysed and approved in the Pedagogic Council (where
students participate). This report aims to analyse the teaching and improve actions to be adopted (shown in the action
plans elaborated by the professor, subject area coordinator and degree director). Additionally, results of measures already
taken are shown and good learning-teaching practices used by the professors are identified with the aim of improving
academic success.

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. 94.7

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em outros sectores de atividade / Percentage of graduates that obtained employment in
other areas of activity 3.3

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 78.3

7.2. Resultados das atividades científicas, tecnológicas e artísticas.

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). 

O IPG dispõe da Unidade de Investigação para o Desenvolvimento do Interior (UDI/IPG), que tem por missão promover a
inovação, o empreendedorismo e o desenvolvimento do conhecimento científico e aplicado, assente numa estratégica de
diferenciação, aplicada, em particular, ao contexto regional. No ano de 2009, foi avaliada positivamente pela FCT e
mereceu uma classificação de BOM por um júri Internacional. Os seus objetivos genéricos são: promover a investigação e
o apoio e participação em reuniões científicas; transferência e valorização económica do conhecimento científico e
tecnológico; realização de ações de formação profissional e de atualização de conhecimentos; prestação de serviços à
comunidade e de apoio ao desenvolvimento; e estimular a inovação e o empreendedorismo.

 

7.2.1. Research centre(s) duly recognized in the main scientific area of the study programme and its mark (if applicable). 
The Polytechnic Institute of Guarda has a research centre: UDI - Research Unit for Inland Development (UDI / IPG) that
promotes innovation, entrepreneurship and the development of scientific knowledge in a differentiated strategy applied to
a regional context. In the year 2009, it was positively evaluated by the Foundation for Science and Technology (FST) and
earned a classification of “GOOD” from an International Jury. UDI’s objectives are to: promote research and participation
in scientific meetings; transfer and value economic, scientific knowledge; promote professional training sessions and
update knowledge; give community-wide development support services; and stimulate innovation and entrepreneurship.

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://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/503d01e8-4636-678c-d608-5710fdad2318
 7.2.3. Mapa-resumo de outras publicações relevantes, designadamente de natureza pedagógica:

 http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/503d01e8-4636-678c-d608-5710fdad2318
 7.2.4. Impacto real das atividades científicas, tecnológicas e artísticas na valorização e no desenvolvimento económico. 

A prestação de serviços pela ESS prende-se com a participação de professores e estudantes em projetos na comunidade
local e regional e em entidades parceiras como: ações de educação e promoção da saúde, seminários e workshops, com
impacto e reconhecimento pela comunidade local, quer na mudança de atitudes e comportamento relacionadas com
fatores de risco causadores de doença. 

 Informação detalhada no link:
 http://www.ess.ipg.pt/documentacao/Quadro7_2_2_Publicacoes_científicas.pdf

 

7.2.4. Real impact of scientific, technological and artistic activities on economic enhancement and development. 

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/503d01e8-4636-678c-d608-5710fdad2318
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/503d01e8-4636-678c-d608-5710fdad2318


11/02/2021 ACEF/1516/0503402 — Guião para a auto-avaliação

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=a111e2fd-79c3-7e7c-391d-561f6426282f&formId=503d01e8-4636-678c-d608-57… 143/149

The service delivery for the ESS holds themselves with teacher and student participation in projects within the community
and partner entities how to : equity education and health promotion , workshops and seminars , with impact and
recognition by the local community, either on change attitudes and behavior related to disease -causing risk factors.

Detailed information on the next link:
http://www.ess.ipg.pt/documentacao/Quadro7_2_2_Publicacoes_científicas.pdf 

7.2.5. Integração das atividades científicas, tecnológicas e artísticas em projectos e/ou parcerias nacionais e internacionais. 
São desenvolvidas regularmente parcerias com IES europeias ao nível do Prog. ERASMUS - Docente- Missões de Ensino,
para intercâmbio de experiências e de metodologias de ensino e atividades científicas. Também são promovidas ao nível
do Programa ERASMUS - Mobilidade para Estudantes. As mesmas são anualmente evidenciadas no RDC e salienta-se
como exemplo de parecerias internacionais a realização de estágios pelos alunos em Madrid por intermédio da U. Camilo
José Cela e em Klaipeda através da Klaipeda State University. São desenvolvidos projetos no âmbito da UDIIPG
(PEstOE/EGE /UI4056/2011) do que são exemplo – “Envelhecimento: Desenvolvimento Social e Saúde” – FCT (PEst-
OE/EGE/UI4056/2011)“As plantas medicinais: ciência e saúde”– FCT (PEst-OE/EGE/UI4056/2011); “Maus tratos à pessoa
idosa – Diagnóstico da situação no Concelho da Guarda” – FCT (PEst-OE/EGE/UI4056/2011
Informação detalhada no link: 
http://www.ess.ipg.pt/documentacao/Quadro_7_2.pdf 

7.2.5. Integration of scientific, technological and artistic activities in national and international projects and/or partnerships. 
They are regularly developed partnerships with European HEIs in terms of Prog . ERASMUS - Docente- Teaching
assignments, to exchange experiences and teaching methods and scientific activities . They are also promoted the level of
ERASMUS - Mobility for Students. They are annually evidenced in the DRC and it is noted as an example of international
look to partners to placements by students in Madrid through the U. Camilo José Cela and in Klaipeda through Klaipeda
State University. Projects are developed under the UDIIPG (PEstOE/EGE /UI4056/2011) do que são exemplo –
“Envelhecimento: Desenvolvimento Social e Saúde” – FCT (PEst-OE/EGE/UI4056/2011) “As plantas medicinais: ciência e
saúde” – FCT (PEst-OE/EGE/UI4056/2011); “Maus tratos à pessoa idosa – Diagnóstico da situação no Concelho da Guarda”
– FCT (PEst-OE/EGE/UI4056/2011
Detailed information on the next link:
http://www.ess.ipg.pt/documentacao/Quadro_7_2.pdf

7.2.6. Utilização da monitorização das atividades científicas, tecnológicas e artísticas para a sua melhoria. 
A monitorização das atividades técnico-científicas é promovida com base em planos e relatórios que procuram medir a
produção científica e tecnológica. Neste âmbito são produzidos relatórios anuais dos projetos de investigação
desenvolvidos e relatório anual da produção científica (Anuário Cientifico do IPG ) que permitem avaliar a produção
desenvolvida e identificar estratégias para o futuro. A sua monitorização é realizada pela Comissão Cientifica da UDI,
Conselho Superior de Coordenação e de Avaliação e Qualidade, definindo objetivos e linhas de ação a potenciar. Esta
informação é quantificada através das publicações anuais (artigos em revistas com factor de impacto, livros e capítulos de
livro), comunicações, projetos e organização de eventos científicos, e avaliada por áreas científicas. O plano de atividade
da Escola, é avaliado de forma integrada para melhor adequação às prioridades de formação. O QUAR é também um
instrumento de monitorização de objetivos a alcançar.

7.2.6. Use of scientific, technological and artistic activities' monitoring for its improvement. 
The monitoring of scientific and technological activities is promoted based on plans and reports that attempt to measure
scientific and technological production. Within this framework annual reports of research work and scientific publications
are produced (IPG Scientific Yearbook) to assess developed production and identify strategies for the future. Its
monitoring is performed by the Scientific Comittee of the UDI, Coordination and Assessment and Quality Higher Boards,
defining objectives and lines of action to be enhanced. This information is quantified annual scientific production (articles
in journals with impact factor, books and book chapters), scientific meetings, communications, projects that are evaluated
by scientific area. The activity plan of the school and the results of initiatives held are also considered in view of priority
educational areas. The QUAR is also a tool for monitoring, setting goals to be achieved and overcome.

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. 

Os docentes deste ciclo prestam serviços como dinamizadores de ações de formação na comunidade e em instituições
colaboradoras, como escolas, unidades de cuidados de longa duração, estabelecimento prisional; oradores convidados
em workshops e seminários, revisores editoriais/científicos e revisores de artigos em revistas nacionais internacionais da
área da enfermagem, orientação e coorientação de trabalhos de mestrado e membros de júris mestrado/doutoramento e
em procedimentos concursais externos; instrutores e auditores internos; membros de associações. Investigadores em
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vários outros projetos na UDI.
Atividades: http://www.ess.ipg.pt/documentacao/7_3_1.pdf

7.3.1. Activities of technological and artistic development, consultancy and advanced training in the main scientific area(s) of
the study programme. 

Professors from this cycle provide services as: dynamizers of training activities in the community and collaborating
institutions such as schools, longterm care facilities and the prison. Speakers invited to give seminars/workshops; be
referees and members of scientific/editorial publications in the area of nursing and Master´s thesis orientation
and coorientation, Master´s and PhD juries and external recruitment processes; internal instructors and auditors;
association membership. Researchers in several projects of the UDI are also present. 
Activities: http://www.ess.ipg.pt/documentacao/7_3_1.pdf

7.3.2. Contributo real dessas atividades para o desenvolvimento nacional, regional e local, a cultura científica, e a ação
cultural, desportiva e artística. 

O envolvimento do IPG e da ESS, nos diferentes projetos e atividades mencionadas permitem canalizar o trabalho
desenvolvido pelos seus docentes e alunos para alvos reais e locais, permitindo o seu desenvolvimento, que é
evidenciado pelo envolvimento entre comunidade académica e a comunidade local. A ESS tem organizado diversas
atividade científicas (Jornadas sobre Tecnologia e Saúde, Jornadas de Educação e Investigação em Saúde) e culturais
(comemorações dos 50 anos da ESS), e os estudantes, através do Núcleo de Enfermagem, da AEESSG e da AAG, também
têm dinamizado diversas atividades técnicocientíficas (ex.Feira da Saúde) culturais (Semana do Caloiro e Académica),
desportivas (Equipa de Futsal) e artísticas (TunasCopituna d'Oppidana, Egitúnica e Ftuna). Deste modo, têm se
estabelecido uma inquestionável ligação entre o curso e a e a sociedade à escala local, regional, nacional e internacional.

7.3.2. Real contribution for national, regional and local development, scientific culture, and cultural, sports and artistic
activities. 

The involvement of the IPG and the ESS, in the various projects and activities mentioned allow organizing the work carried
out by its professors and students to attain real targets and locations, allowing its development, which is evidenced by the
engagement between the academic community and the local community. The ESS has organized several scientific
activities (Conference on Technology and Health, Research and Education on Health Conference) and cultural (
e.g.celebrations of 50 years of school), and students, through the nursing nucleus, the AEESSG and AAG that also have
spurred several technical and scientific activities (e.g. Health fair) cultural (both Freshman and Academic Week), sports
(soccer team) and artistic (TunasCopituna d'Oppidana, Egitúnica and Ftuna). Thus, they have become an unquestionable
link between the course and society at local, regional, national and international levels.

7.3.3. Adequação do conteúdo das informações divulgadas ao exterior sobre a Instituição, o ciclo de estudos e o ensino
ministrado. 

As informações relativas à IES, ciclo de estudos e ensino ministrado são divulgadas para o exterior preferencialmente
através do site do IPG e da ESS e de brochuras, mas também através dos media e publicitação estática, dando a conhecer
iniciativas formativas, eventos e outras atividades. São divulgados o plano e relatório de atividades, indicadores de
monitorização da qualidade das unidades curriculares e índice de satisfação dos serviços, informação sobre a instituição
em termos de oferta formativa, instalações, equipamentos, competências e eventos. Divulga-se o plano, objetivos e
metodologias de ensino aprendizagem as condições físicas e técnicas de suporte à formação, os perfis de entrada, de
saída e saídas profissionais, permitindo a alunos, famílias e empregadores conhecer as competências e saberes
adquiridos. Ao nível do SIGQ estão aprovados procedimentos de informação pública sobre a oferta formativa,
identificados os requisitos, os perfis e as saídas profissionais.

7.3.3. Suitability of the information made available about the institution, the study programme and the education given to
students. 

Information on the IES, study cycle and teaching are preferably released through the IPG website and brochures, but also
through the media and static publicity, presenting training initiatives, events and other activities. The plan and activities
report, indicators for monitoring the quality of curricular units and the level of service satisfaction, information about the
institution in terms of educational offer, facilities, equipment, skills and events are also disclosed. The plan, goals and
teaching and learning methodologies, the physical and technical training support, the input and output profiles and career
opportunities are disclosed, allowing students, families and employers to know their skills and acquired knowledge. In
terms of the SIGQ, public information procedures are approved, in terms of the educational offer, where the requirements,
profiles, and career opportunities are identified.

7.3.4. Nível de internacionalização

7.3.4. Nível de internacionalização / Internationalisation level

%
Percentagem de alunos estrangeiros matriculados no ciclo de estudos / Percentage of foreign students enrolled in the study programme 4.2
Percentagem de alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Percentage of students in international mobility programs (in) 0.8
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Percentagem de alunos em programas internacionais de mobilidade (out) / Percentage of students in international mobility programs (out) 0.8
Percentagem de docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Percentage of foreign teaching staff (in) 39
Mobilidade de docentes na área científica do ciclo de estudos (out) / Percentage of teaching staff in mobility (out) 17.3

8. Análise SWOT do ciclo de estudos
8.1 Análise SWOT global do ciclo de estudos

8.1.1. Pontos fortes 
Equipa docente qualificada com PhD e especialistas na área de enfermagem com elevada experiência profissional e
técnico-científica especializada e consolidada;

 Projetos de investigação associados ao curso;
 Ambiente multidisciplinar assente em diversas áreas científicas da ESS e do IPG;

 Plano de estudos que permite a obtenção de grau académico de licenciado em enfermagem e inscrição na Ordem dos
Enfermeiros;

 Plano de estudos, com mais de 4600h de contato ( Diretiva 2013/55/UE de 20 novembro 2013), com componente de ensinos
clínicos curriculares (50% dos ECTS do plano de estudos), que têm início a partir do primeiro ano de curso, permitindo
uma integração entre a componente teórica e prática em contexto de prática profissional, facilitadora da aquisição de
competências, em particular das definidas pela OE para os Enfermeiros de Cuidados Gerais;

 Reconhecido mérito no desempenho técnico e humano dos diplomados da ESS dos cursos de Enfermagem e
 de Farmácia;

 Elevada taxa de empregabilidade dos diplomados;
 Bom relacionamento entre estudantes, docentes e pessoal não docente;

 Grau elevado de informatização dos instrumentos de suporte à atividade letiva (plataforma de e-learning; secretaria on-
line);

 Existência de um Sistema de Gestão Documental;
 Existência do Sistema Interno de Garantia de Qualidade suportado numa política e manual de qualidade, acreditado pela

A3ES, com monitorização sistemática através da análise de indicadores;
 Existência de gabinetes especializados no relacionamento com o exterior (GESP, GIC, GMC, GAC);

 Biblioteca com acervo específico para o curso;
 Número de candidatos à ESS claramente superior à oferta de vagas;

 Forte ligação à comunidade envolvente;
 Rede de parcerias nacionais e internacionais.

 

8.1.1. Strengths 
Qualified teaching staff with PhD and experts in Nursing, with high experience, specialized and consolidated;

 Research projects associated with the Course;
 Multidisciplinary environment based on various scientific fields of ESS / IPG;

 Syllabus that allows to obtain an academic degree in nursing and inscription in OE;
 Study plan with more than 4600 contact hours (Directiv 013/55/UE - 20 november 2013), with a strong component of

internships ( 50% of the ECTS of the study plan), with first internship in the first year of the course, allowing integration
between the theoretical and practical in the context of professional practice facilitating the acquisition of skills ,
particularly defined by OE for the General Care Nurses;

 Recognized merit in technical and human performance of ESS graduates of Nursing and Pharmacy courses;
 High employability rate of graduates;

 Good relationship between students, teachers and the other staff;
 High degree of computerization of instruments to support the teaching activity (e-learning platform, online academic

services);
 Existence of a Document Management System;

 Existence of an Internal Quality Assurance System, supported by a policy and quality manual accredited by A3ES, with
systematic monitoring through the analysis of indicators;

 Existence of specialized offices in the relationship with the outside;
 Library with specific collection for the course.

 The number of candidates for ESS are clearly higher than the number of vacancies;
 Strong connection to the surrounding community;

 Network of national and international partnerships.

8.1.2. Pontos fracos 
Interioridade da ESS;

 Pressão demográfica negativa;
 Fraca atratibilidade da região para os jovens;

 Dificuldade no acesso ao financiamento de projetos de investigação;
 Fraca Internacionalização;

 Falta de massa crítica na região;
 Instalações físicas, da ESS, envelhecidas.
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8.1.2. Weaknesses 
Interiority of the ESS;

 Demographic negative pressure;
 Difficult to attract young people for the region;

 Difficulty in accessing funding for research projects;
 Low internationalization;

 Lack of critical mass in the region;
 Aging physical structures of ESS.

8.1.3. Oportunidades 
Corrigir assimetrias e atrair jovens para o interior;

 Aumentar a capacidade técnica e científica da região;
 Dotar a região com quadros superiores com formação de excelência;

 Fixar docentes qualificados no interior;
 Promover a área de intervenção do IPG;
 Desenvolver parcerias a nível regional, nacional e internacional;

 Responder à procura de formação por novos públicos nacionais e internacionais, como resultado da oportunidade criada
pela publicação do Estatuto de Estudante Internacional;

 Promoção do empreendedorismo e da formação e instalação de empresas com produtos de elevado valor
 acrescentado e com relevância na economia regional.

8.1.3. Opportunities 
Correct asymmetries and attract young people to the interior;

 Increase technical and scientific capacity of the region;
 Provide the region with senior people with higher education and excellent training;

 Fix qualified teachers in the interior;
 Promote the IPG area of intervention;
 Develop partnerships at regional, national and international level;

 Meeting the demand for training for new national and international public, as a result of the opportunity created by the
publication of the International Student Status;

 Promoting entrepreneurship and the formation and installation of companies in the region with high added value products
and relevance in the regional economy.

8.1.4. Constrangimentos 
Conjuntura económica nacional e internacional com implicações na redução do financiamento público e

 constrangimento financeiros dos estudantes;
 Pressão demográfica negativa e acentuada na região;

 Concorrência com as Instituições do Ensino Superior dos grandes centros;
 Falta de financiamento das instituições de ensino superior;

 Deficitária rede de transportes públicos; 
 Restrições na contratação de pessoal.

8.1.4. Threats 
Domestic and international economic situation with implications in reducing the public finance and financial

 embarrassment of future students;
 Negative and strong demographic pressure in the region;

 Competition with Higher Education Institutions from the major centers;
 Underfunding of Higher Education Institutions;

 Deficient network public transport;
 Restrictions on hiring staff.

9. Proposta de ações de melhoria
9.1. Ações de melhoria do ciclo de estudos

9.1.1. Ação de melhoria 
Melhorar a articulação e colaboração com outras IES.

 

9.1.1. Improvement measure 
Improve coordination with other IES
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9.1.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Média e com médio prazo de implementação.

9.1.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline. 
Medium and with medium-term implementation

9.1.3. Indicadores de implementação 
Nº de protocolos com IES.

9.1.3. Implementation indicators 
Number of protocols with IES.

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 
Não se apresentam propostas de alteração ao plano de estudos publicado em D.R. nº 149, II série de 5 de agosto,
2014, pelo Despacho 1007/2014. Esta publicação refere-se à ultima reestruturação do plano curricular fruto dos resultados
obtidos na monitorização do processo de ensino-aprendizagem.

.

10.1.1. Synthesis of the intended changes 
No amendments to the published study plan in DR nº 149, series II of 5 agosto 2014, by the Order 1007/2014 are
proposed. This publication refers to the last restructuring of the study plan, and is fruit of the results achieved in
the monitoring of the teaching-learning process.

10.1.2. Nova estrutura curricular pretendida (apenas os percursos em que são propostas alterações)

Mapa XI

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*
(0 Items)  0 0
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<sem resposta>

10.2. Novo plano de estudos

Mapa XII

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:
 <sem resposta>

10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
 <no answer>

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)
(0 Items)       

<sem resposta>

10.3. Fichas curriculares dos docentes

Mapa XIII

10.3.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 <sem resposta>

10.3.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada em A1):
 <sem resposta>

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

10.3.4. Categoria:
 <sem resposta>

10.3.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
 <sem resposta>

10.3.6. Ficha curricular de docente:
 <sem resposta>
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10.4. Organização das Unidades Curriculares (apenas para as unidades curriculares novas)

Mapa XIV

10.4.1.1. Unidade curricular:
 <sem resposta>

10.4.1.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
 <sem resposta>

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):
 <sem resposta>

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 <no answer>

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
 <sem resposta>

10.4.1.5. Syllabus:
 <no answer>

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
 <sem resposta>

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
<no answer>

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:
 <sem resposta>


