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Cursos 2017 - 2018

Informações & Candidaturas Informações & Candidaturas 

Mestrados
em Enfermagem
 ö Comunitária
 ö Médico-Cirúrgica
 ö Reabilitação
 ö Saúde Infantil e Pediatria
 ö Saúde Materna e Obstetrícia
 ö Saúde Mental e Psiquiatria
 ö Direção e Chefia de Serviços

Pós-licenciaturas 
em Enfermagem
 ö Comunitária
 ö Médico-Cirúrgica
 ö Reabilitação
 ö Saúde Infantil e Pediatria
 ö Saúde Materna e Obstetrícia
 ö Saúde Mental e Psiquiatria

Pós-graduações 
& Cursos de especialização
 ö Gestão dos Serviços de Enfermagem
 ö Sistemas de Informação em Enfermagem
 ö Supervisão Clínica em Enfermagem
 ö Gestão e inovação de cuidados 
em saúde - B-learning

Formações Temáticas
Unidades Curriculares Isoladas nas áreas de:
 ö Autocuidado
 ö Desenvolvimento Humano
 ö Enfermagem: disciplina & profissão
 ö Formação & Gestão
 ö Gestão de sinais e sintomas

Enfermagem.Porto 

academica@esenf.ptacademica@esenf.ptwww.www.esenfesenf.pt.pt (+351)(+351) 22 507 35 00 22 507 35 00

Candidaturas Candidaturas onlineonline
Documentos necessários
(formato digital)
 ö Documento de identificação civil;
 ö Documento comprovativo da titularidade do grau de 
licenciado em enfermagem, ou equivalente legal;

 ö Comprovativo do pagamento dos emolumentos devidos 
pela candidatura.

 ö Para mais informações consulte os editais de abertura 
das candidaturas aos cursos de segundo ciclo, cursos 
de pós-licenciatura de especialização em enfermagem, 
bem como os editais de abertura de inscrições em 
cursos de pós-graduação e em unidades curriculares 
isoladas.

Candidate-se em:Candidate-se em:
www.esenf.pt/candidaturas

Informações:Informações:
www.esenf.pt 
ESEP - Sede
Edifício São João - Polo da Asprela - Serviços Académicos 
& de Apoio ao Estudante
ESEP - Polo Ana Guedes 
Rua Dr. Álvaro Rodrigues - em frente ao Hospital 
Magalhães Lemos
Email: academica@esenf.pt
Tlf.: (+351) 22 507 35 00

MensagemMensagem
A ESEP é uma escola pública que pretende ser um espaço onde se aprende uma Enfermagem mais A ESEP é uma escola pública que pretende ser um espaço onde se aprende uma Enfermagem mais 
significativa para as pessoas e a ser interventivo nos processos de cuidar em saúde. Para isso, a ESEP significativa para as pessoas e a ser interventivo nos processos de cuidar em saúde. Para isso, a ESEP 
usa, nos processos de ensino pós-graduado, a mais avançada evidência sobre os complexos aspetos usa, nos processos de ensino pós-graduado, a mais avançada evidência sobre os complexos aspetos 
de diagnóstico e intervenção em Enfermagem, sendo reconhecida como escola de referência tanto a de diagnóstico e intervenção em Enfermagem, sendo reconhecida como escola de referência tanto a 
nível nacional como internacional. Considerando a sua natureza pública, a ESEP tem vindo a adequar nível nacional como internacional. Considerando a sua natureza pública, a ESEP tem vindo a adequar 
o valor da propina aos custos efetivos dos diferentes cursos de pós-graduação, pelo que decidiu manter o valor da propina aos custos efetivos dos diferentes cursos de pós-graduação, pelo que decidiu manter 
o valor da propina dos anos letivos anteriores, salvaguardando o nível de qualidade de formação a que o valor da propina dos anos letivos anteriores, salvaguardando o nível de qualidade de formação a que 
a mesma se exige para, no contexto atual, aumentar as possibilidades de formação dos enfermeiros.a mesma se exige para, no contexto atual, aumentar as possibilidades de formação dos enfermeiros.

Sobre a Sobre a ESEPESEP

A Escola Superior de Enfermagem do Porto é uma das 
mais antigas escolas superiores de Enfermagem do país. 

Alguns dados sumários:
 ö Medalha Grau de Ouro por Serviços Distintos, atribuída 
pelo Ministério da Saúde;

 ö Fundadora de um dos doze centros mundiais de in-
vestigação, acreditados pelo International Council of 
Nurses (ICN), em Sistemas de Informação em Enfer-
magem: CIDESI;

 ö Primeira escola de enfermagem do país no ranking 
científico Scimago;

 ö Escola de enfermagem do país com mais estudantes 
de mestrado;

 ö Promotora regular de eventos científicos anuais, com 
condições especiais para estudantes;

 ö Campo privilegiado de recrutamento de diplomados por 
instituições de saúde estrangeiras;

 ö Mais de 30 destinos ERASMUS+, em mais de 10 países;
 ö Mais de 15 laboratórios especializados;
 ö Mais de 20 projetos de I&D;
 ö Mais de 1.700 estudantes.

Escola Superior de Enfermagem do Porto 
Informações & candidaturas: www.esenf.pt
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Mestrado . Enfermagem Comunitária
Pós-licenciatura de especialização ö CPLEEC(1)

Mestrado . Enfermagem Médico-Cirúrgica
Pós-licenciatura de especialização ö CPLEEMC(1)

Coordenação: Prof. Doutora Margarida Abreu  Doutora em Ciências da Enfermagem pela Universidade do Porto   Professora Coordenadora da 
ESEP  Especialista em Enfermagem Comunitária (mabreu@esenf.pt)

Mensagem
A saúde é um recurso básico para a vida diária. É influen-
ciada pela hereditariedade, cultura, crenças e pelo 
ambiente económico, social e físico. Esta visão da saúde 
coloca o foco de atenção na comunidade, na família e no 
indivíduo. Sendo as(os) enfermeiras(os) especialistas em 
enfermagem comunitária, profissionais pró-ativos em 
relação às tendências sociais e de cuidados de saúde, à 
mudança de necessidades e às novas políticas e leis que 
afetam a saúde das comunidades, famílias e indivíduos, 
participam como parceiros ativos destes. Ao adotar este 
papel ativo têm como objetivo promover, manter e restau-
rar a saúde da comunidade, família e indivíduo.

Objetivos do curso
Com o MEC pretende-se formar enfermeiros especialis-
tas que sejam capazes de:
 ö Aprofundar conhecimentos sobre o contexto das práti-
cas clínicas em enfermagem comunitária.

 ö Colaborar no desenvolvimento de programas integra-
dos de promoção da saúde com base em evidências 
provenientes da investigação e da reflexão sobre as 
práticas profissionais.

 ö Contribuir, como profissionais e cidadãos, para a 
melhoria da saúde e do sistema de saúde.

 ö Desenvolver competências no domínio do processo de 
investigação e da análise crítica.

Valor da propina
1.º ano (60 ECTS): 2.300€ (pagável em prestações d)) 
2.º ano (60 ECTS): 1.650€ (pagável em prestações d)) c)

Horário de funcionamento ö 1.º ano     
UC transversais: Nos meses de setembro e outubro às 
quartas-feiras (20:00h-24:00h) e sábados (08:00h-13:00h).
Estágios: Realização média de 21 horas semanais.
UC teóricas: Segunda, quarta e sexta-feira (14:00h-20:00h) 
e terça e quinta-feira (08:00h-14:00h).

Horário de funcionamento ö 2.º ano
UC transversais: Por regra, à segunda e quinta-feira das 
15:00h às 20:00h.
Orientação da dissertação, trabalho de projeto ou 
estágio:  
Decorrerá de acordo com a disponibilidade do orientador 
e do estudante.

Plano de estudos ö 1.º ano

Epistemologia da enfermagem a) 2
Ética de enfermagem a) 2
Prática baseada na evidência a) 2
Introdução à supervisão clínica em enfermagem a)  2
Saúde comunitária  9
Planeamento em saúde 3
Estratégias de intervenção 4
Estágio de intervenção comunitária I 11
Estágio de intervenção comunitária II 19

Saúde ocupacional  2
Intervenção familiar  2
Diversidade cultural  2
Cuidados continuados integrados 2

Plano de estudos ö 2.º ano

Investigação em enfermagem 4
Metodologias de análise qualitativa de dados 3
Metodologias de análise quantitativa de dados 3

Dissertação 50
Trabalho de projeto 50
Estágio ö Enfermagem Comunitária b) 50

Nota: No 1.º ano cada estudante deverá escolher 3 de 4 unidades curricu-
lares optativas; no 2.º ano cada estudante deverá escolher 1 de 3 unidades 
curriculares optativas. 

a) Unidades Curriculares transversais.
b) Estágio de natureza profissional com relatório final.
c) O valor fixado poderá ser ajustado caso o estudante opte por realizar o 
“estágio em enfermagem” em alternativa à “dissertação” ou ao “trabalho 
de projeto”.
d) Aplicável na modalidade de pagamento por débito direto.

UNiDADes cUrricUlAres NUcleAres ecTs

UNiDADes cUrricUlAres oPTATivAs  ecTs

UNiDADes cUrricUlAres NUcleAres ecTs

UNiDADes cUrricUlAres oPTATivAs  ecTs

(1) curso de Pós-licenciatura de especialização em enfermagem 
comunitária ö Duração do curso: um ano (60 ECTS). As unidades curri-
culares, o valor da propina e o horário de funcionamento são iguais aos do 
1.º ano do plano de estudos do curso de mestrado. M
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Coordenação: Prof. Doutora célia santos  Doutora em Psicologia da Saúde pela Universidade do Porto  Professora Coordenadora 
da ESEP  Especialista em Enfermagem Médico-Cirúrgica (celiasantos@esenf.pt)

Mensagem 
O curso de Mestrado em Enfermagem Médico-Cirúrgica 
(MEMC) é uma formação de 2.º ciclo que visa desenvolver 
e aprofundar conhecimentos empíricos e científicos, 
éticos, estéticos e pessoais que dotem os enfermeiros, 
nesta área de conhecimento, das “ferramentas” necessá-
rias à consolidação de uma cultura orientada para a ajuda 
profissional avançada à pessoa em estado crítico, idosa e/
ou com doença crónica, dependente ou em fim de vida. 

Objetivos do curso
 ö Contribuir para ampliar as competências de coorde-
nação de equipas de enfermagem e gestão de “casos 
vulneráveis”, numa perspetiva de prestação de cuidados 
aos clientes, ao longo de um “continuum” de cuidados. 

 ö Contribuir para a formação de enfermeiros com competên-
cias para a produção e aplicação do conhecimento cientí-
fico avançado, bem como para a tomada de decisão autó-
noma, reflexiva e baseada na melhor evidência disponível.

Valor da propina
1.º ano (60 ECTS): 2.144€ (pagável em prestações d))
2.º ano (60 ECTS): 1.650€ (pagável em prestações d)) c)

Horário de funcionamento ö 1.º ano  
UC transversais: Nos meses de setembro e outubro às 
quartas-feiras (20:00h-24:00h) e sábados (08:00h-13:00h).
Estágios: Realização de 26 horas semanais (turnos da 
manhã, tarde ou fins de semana).
UC teóricas: Segunda, quarta e sexta-feira 
(15:00h-20:00h) e sábado (08:00h-20:00h).

Horário de funcionamento ö 2.º ano  
UC transversais: Por regra, à segunda e quinta-feira das 
15:00h às 20:00h.
Orientação da dissertação, trabalho de projeto ou 
estágio:  
Decorrerá de acordo com a disponibilidade do orientador.

(1) curso de Pós-licenciatura de especialização em enfermagem 
Médico-cirúrgica ö Duração do curso: um ano (60 ECTS). As unidades 
curriculares, o valor da propina e o horário de funcionamento são iguais 
aos do 1.º ano do plano de estudos do curso de mestrado. M
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Plano de estudos ö 1.º ano

Epistemologia da enfermagem a) 2
Ética de enfermagem a) 2
Prática baseada na evidência a) 2
Introdução à supervisão clínica em enfermagem a)  2
Transições saúde/doença  2
Processos adaptativos e autocontrolo  2
Autocuidado 2
Prestador de cuidados 2
Gestão de casos  2
Doente em estado crítico  3
Cuidados continuados  3
Projeto de estágio em enf. médico-cirúrgica 2
Estágio I Enfermagem médico-cirúrgica 14
Estágio II Área de projeto em Enf. médico-cirúrgica 14

Controlo da infeção  2
Qualidade em saúde  2
Economia em saúde  2
Diversidade cultural  2
Atividade física e desenvolvimento humano  2
Terapias complementares e reabilitação  2
Reabilitação gerontogeriátrica  2
Educação para a saúde  2
Int. aos sistemas de informação em enfermagem  2

Plano de estudos ö 2.º ano

Investigação em enfermagem 4
Metodologias de análise qualitativa de dados 3
Metodologias de análise quantitativa de dados 3

Dissertação 50
Trabalho de projeto 50
Estágio ö Enfermagem Médico-Cirúrgica b) 50

Nota: No 1.º ano cada estudante deverá escolher 3 de 10 unidades curricu-
lares optativas; no 2.º ano cada estudante deverá escolher 1 de 3 unidades 
curriculares optativas.

a) Unidades Curriculares transversais. 
b) Estágio de natureza profissional com relatório final.
c) O valor fixado poderá ser ajustado caso o estudante opte por realizar o 
“estágio em enfermagem” em alternativa à “dissertação” ou ao “trabalho 
de projeto”.
d) Aplicável na modalidade de pagamento por débito direto.

UNiDADes cUrricUlAres NUcleAres ecTs

UNiDADes cUrricUlAres oPTATivAs  ecTs

UNiDADes cUrricUlAres NUcleAres ecTs

UNiDADes cUrricUlAres oPTATivAs  ecTs
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Coordenação: Prof. Doutora Bárbara Gomes  Doutora em Ciências da Enfermagem pela Universidade do Porto   Professora Coordenadora da 
ESEP  Especialista em Enfermagem de Reabilitação (bgomes@esenf.pt)

Mensagem 
O curso de mestrado em Enfermagem de Reabilitação 
(MER) pretende incrementar uma formação que prepare 
o enfermeiro para uma intervenção baseada na evidência 
em doentes com dependência, desde a fase aguda ao 
estadio crónico, revelando-se como um profissional de 
referência em todo o processo assistencial. 

Objetivos do curso
 ö Planear cuidados de Enfermagem especializados de 
acordo com a situação detetada tendo em vista a inde-
pendência do indivíduo no seu meio;

 ö Desenvolver competências conceptuais e de interven-
ção que permitam dar resposta às necessidades dos 
indivíduos com deficiência, incapacidade ou “handicap”;

 ö Desenvolver capacidade de avaliação com vista a 
assegurar a qualidade dos cuidados prestados;

 ö Desenvolver metodologias investigativas em Enferma-
gem de Reabilitação;

 ö Perceber a investigação como processo social de trans-
formação do conhecimento;

 ö Avaliar a importância dos estudos quantitativos e quali-
tativos para a pesquisa na área de enfermagem.

Valor da propina
1.º ano (60 ECTS): 2.814€ (pagável em prestações d))
2.º ano (60 ECTS): 1.650€ (pagável em prestações d)) c)

Horário de funcionamento ö 1.º ano
UC transversais: Nos meses de setembro e outubro às 
quartas-feiras (20:00h-24:00h) e sábados (08:00h-13:00h).
Estágios: Realização média de 28 horas semanais (turnos 
da manhã, tarde ou esporadicamente ao sábado).
UC teóricas: Terça e quinta-feira (09:00h-14:00h) e 
segunda, quarta e sexta-feira (15:00h-20:00h).

Horário de funcionamento ö 2.º ano
UC transversais: Por regra, à segunda e quinta-feira das 
15:00h às 20:00h.
Orientação da dissertação, trabalho de projeto ou 
estágio:   
Decorrerá de acordo com a disponibilidade do orientador.

Mestrado . Enfermagem de Reabilitação
Pós-licenciatura de especialização ö CPLEER(1)
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(1) curso de Pós-licenciatura de especialização em enferma-
gem de reabilitação ö Duração do curso: um ano (60 ECTS). As uni-
dades curriculares, o valor da propina e o horário de funcionamento são 
iguais aos do 1.º ano do plano de estudos do curso de mestrado.

Plano de estudos ö 1.º ano

Epistemologia da enfermagem a) 2
Ética de enfermagem a) 2
Prática baseada na evidência a) 2
Introdução à supervisão clínica em enfermagem a) 2
Enfermagem de reabilitação  5
Famílias e a pessoa com deficiência 2
Cinesiologia humana   3
A pessoa com afeções cárdio respiratórias   13
Integração e cidadania 2
A pessoa com afeções neurológicas 13
A pessoa com afeções ortotraumatológicas   
e conjuntivas 10

Atividade física e desenvolvimento humano 2 
Terapias complementares e reabilitação   2
Reabilitação  gerontogeriátrica  2
Psicologia da saúde da criança e do adolescente  2
Educação para a saúde  2
Educação para a sexualidade  2
Cuidados continuados integrados 2
Qualidade em saúde
 2
Plano de estudos ö 2.º ano

Investigação em enfermagem 4
Metodologias de análise qualitativa de dados 3
Metodologias de análise quantitativa de dados 3

Dissertação 50
Trabalho de projeto 50
Estágio ö Enfermagem de Reabilitação b) 50

Nota: No CPLEER e MER - 1.º ano cada estudante deverá escolher 2 de 8 
unidades curriculares optativas; no MER - 2.º ano cada estudante deverá 
escolher 1 de 3 unidades curriculares optativas.

a) Unidades Curriculares transversais. 
b) Estágio de natureza profissional com relatório final.
c) O valor fixado poderá ser ajustado caso o estudante opte por realizar o 
“estágio em enfermagem” em alternativa à “dissertação” ou ao “trabalho 
de projeto”.
d) Aplicável na modalidade de pagamento por débito direto.

UNiDADes cUrricUlAres NUcleAres ecTs

UNiDADes cUrricUlAres oPTATivAs  ecTs

UNiDADes cUrricUlAres NUcleAres ecTs

UNiDADes cUrricUlAres oPTATivAs  ecTs

Mestrado . Enfermagem de Saúde Infantil e Pediatria
Pós-licenciatura de especialização ö CPLEESIP(1)

Coordenação: Prof. Doutora Margarida reis santos  Doutora em Ciências da Enfermagem pela Universidade do Porto 
 Professora Coordenadora da ESEP  Especialista em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediatria (mrs@esenf.pt)

Mensagem
O curso de mestrado em Enfermagem de Saúde Infantil 
e Pediatria (MESIP) procura habilitar os enfermeiros para 
a prestação de cuidados especializados, visando asse-
gurar a aquisição de competências científicas, técnicas, 
éticas, culturais e de investigação na área da enferma-
gem de saúde infantil e pediátrica. 

Objetivos do curso
 ö Fomentar a assunção do papel de elemento integrante 
e dinamizador da enfermagem;

 ö Promover a inclusão do conhecimento produzido na 
prática especializada como base para a inovação e 
descoberta de novas formas de intervenção;

 ö Agir autonomamente no planeamento e implementação 
de intervenções de enfermagem;

 ö Praticar enfermagem na área da saúde infantil e pedia-
tria, a partir de uma análise crítico-reflexiva da ação;

 ö Demonstrar um elevado nível de conhecimentos na área 
de enfermagem de saúde infantil e pediátrica e uma cons-
ciência crítica das questões que envolvem essa prática;

 ö Abordar de uma forma sistemática e criativa as ques-
tões mais complexas dos cuidados de enfermagem à 
criança/adolescente e sua família.

Valor da propina
1.º ano (60 ECTS): 2.264€ (pagável em prestações d))
2.º ano (60 ECTS): 1.650€ (pagável em prestações d)) c)

Horário de funcionamento ö 1.º ano
UC transversais: Nos meses de setembro e outubro às 
quartas-feiras (20:00h-24:00h) e sábados (08:00h-13:00h).
Estágios: realização média de 25 horas semanais 
(turnos da manhã, tarde, noite durante a semana ou fins 
de semana).
UC teóricas: segunda a sexta-feira (15:00h-20:00h), com 
exceção de quarta-feira, até novembro.

Horário de funcionamento ö 2.º ano
UC transversais: por regra, à segunda e quinta-feira das 
15:00h às 20:00h.
Orientação da dissertação, trabalho de projeto ou estágio: 
Decorrerá de acordo com a disponibilidade do orientador. 
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(1) curso de Pós-licenciatura de especialização em enferma-
gem em saúde infantil e Pediatria ö Duração do curso: um ano 
(60 ECTS). As unidades curriculares, o valor da propina e o horário de 
funcionamento são iguais aos do 1.º ano do plano de estudos do curso 
de mestrado.

Plano de estudos ö 1.º ano

Epistemologia da enfermagem a) 2
Ética de enfermagem a) 2
Prática baseada na evidência a) 2
Introdução à supervisão clínica em enfermagem a)  2
Socioantrologia da infância e da adolescência  
em contexto familiar 2
Psicologia da saúde da criança e do adolescente  2
Genética e imunologia em contexto pediátrico  2
Enfermagem em saúde infantil  18
Enfermagem em pediatria  18
Área de projeto de saúde infantil  3
Área de projeto de pediatria  3

Educação para a sexualidade  2
A dor em pediatria  2
Técnicas de conforto ao recém-nascido  2
Cuidados continuados integrados  2
Deficiências: problemática e estratégias de intervenção  2

Plano de estudos ö 2.º ano

Investigação em enfermagem 4
Metodologias de análise qualitativa de dados 3
Metodologias de análise quantitativa de dados 3

Dissertação 50
Trabalho de projeto 50
Estágio ö Enfermagem de Saúde Infantil e Pediatria b) 50

Nota: No CPLEESIP e MESIP - 1.º ano cada estudante deverá escolher 2 
de 4 unidades curriculares optativas; no MESIP - 2.º ano cada estudante 
deverá escolher 1 de 3 unidades curriculares optativas. 

a) Unidades Curriculares transversais. 
b) Estágio de natureza profissional com relatório final.
c) O valor fixado poderá ser ajustado caso o estudante opte por realizar o 
“estágio em enfermagem” em alternativa à “dissertação” ou ao “trabalho 
de projeto”.
d) Aplicável na modalidade de pagamento por débito direto.

UNiDADes cUrricUlAres NUcleAres ecTs

UNiDADes cUrricUlAres oPTATivAs  ecTs

UNiDADes cUrricUlAres NUcleAres ecTs

UNiDADes cUrricUlAres oPTATivAs  ecTs
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Mestrado . Enfermagem de Saúde Materna e Obstetrícia
Pós-licenciatura de especialização ö CPLEESMO(1)

Coordenação: Prof. Doutora Marinha carneiro  Doutora em Ciências da Educação pela Universidade do Porto   Professora Coordenadora da ESEP 
 Especialista em Enfermagem de Saúde Materna e Obstétrica (marinhac@esenf.pt)

Mensagem 
O curso de mestrado em Enfermagem de Saúde Materna 
e Obstetrícia (MESMO) dirige-se aos profissionais de 
enfermagem e contempla o desenvolvimento do proces-
so de cuidados dirigido à saúde da mulher, da criança e 
da família em momentos específicos do ciclo de vida, 
bem como à dimensão ginecológica. 

Objetivos do curso
 ö Desenvolver a autonomia profissional em enfermagem 
de saúde materna e obstétrica;

 ö Planear diagnósticos e executar intervenções e avaliar 
os resultados sensíveis aos cuidados de enfermagem;

 ö Assegurar a informação, orientação, aconselhamento e 
execução de cuidados centrados no casal/família;

 ö Desenvolver competências que promovam práticas 
emancipatórias para o exercício do papel parental;

 ö Incrementar a multiculturalidade dos cuidados, consi-
derando o respeito pelos diferentes padrões de cresci-
mento e conhecimento;

 ö Demonstrar competências no domínio da investigação 
problematizando práticas, contextos e processos de 
cuidados de enfermagem no âmbito da saúde materna 
e obstetrícia.  

Valor da propina
1.º ano (60 ECTS): 2.744€ (pagável em prestações d))
MESMO ö 2.º ano (60 ECTS): 1.650€ (pagável em pres-
tações d)) c)

CPLEE ö 2.º ano: 2.520€ (pagável em prestações d))c)

Horário de funcionamento ö 1.º ano
UC transversais: Nos meses de setembro e outubro às 
quartas-feiras (20:00h-24:00h) e sábados (08:00h-13:00h).
Estágios: Realização de uma média de 30 horas semanais 
(turnos da manhã, tarde, noite e fins de semana).
UC teóricas: 1.º semestre - 2.ª, 3.ª e 5.ª feira (14:00h-20:00h), 
6.ª feira (08:00h-14:00h)  2.º semestre - 2.ª e 3.ª feira 
(14:00h-20:00h), 4.ª e 5.ª feira (08:00h-14:00h).
Horário de funcionamento ö 2.º ano
UC transversais: Por regra, à segunda e quinta-feira das 
15:00h às 20:00h.
Orientação da dissertação, trabalho de projeto ou estágio:  
Decorrerá de acordo com a disponibilidade do orientador.
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(1) curso de Pós-licenciatura de especialização em enfermagem 
em saúde Materna e obstetrícia ö Duração do curso: dois anos (120 
ECTS). As unidades curriculares, o valor da propina e o horário de fun-
cionamento são iguais aos do 1.º ano do plano de estudos do curso de 
mestrado (60 ETCS) completando, no 2.º ano mais 60 ECTS.

Plano de estudos ö 1.º ano

Epistemologia da enfermagem a) 2
Ética de enfermagem a) 2
Prática baseada na evidência a) 2
Introdução à supervisão clínica em enfermagem a)  2
Gravidez e adaptação à parentalidade 7
Recém-nascido em risco  2
Autocuidado relacionado com a fertilidade, 
reprodução e saúde ginecológica  4
Obstetrícia  3
Amamentação  2
Psicologia da gravidez e da maternidade  2
Socioantropologia da maternidade e da família  2
Trabalho de parto e autocuidado no pós-parto  7
Farmacologia em obstetrícia  2
Preparação para o parto  3
Estágio ö Vig. da gravidez e prep. para a parentalidade 12

Métodos não farmacológicos de apoio  à mulher 
em trabalho de parto  2
Monitorização biofísica fetal  2
Educação para a sexualidade  2
Técnicas de conforto ao recém-nascido  2
Parentalidade: filho com necessidades especiais 2

Plano de estudos ö 2.º ano

Investigação em enfermagem 4
Metodologias de análise qualitativa de dados 3
Metodologias de análise quantitativa de dados 3

Dissertação 50
Trabalho de projeto 50
Estágio ö Gravidez, trabalho de parto e pós-parto b) 50

Nota: No 1.º ano cada estudante deverá escolher 3 de 7 unidades curriculares 
optativas; no 2.º ano cada estudante deverá escolher 1 de 3 unidades curriculares 
optativas.

a) Unidades curriculares transversais
b) Estágio de natureza profissional com relatório final.
c) O valor fixado será ajustado caso o estudante opte por realizar o “Estágio em 
enfermagem” em alternativa à “dissertação” ou ao “trabalho de projeto” (acrés-
cimo de €790,00).
d) Aplicável na modalidade de pagamento por débito direto.

Os estudantes que se inscreveram no CPLEESMO, no 2.º ano deverão concluir as 
seguintes unidades curriculares: 
 ö Estágio: Gravidez com complicações 10
 ö Estágio: Autocuidado pós-parto e parentalidade 20
 ö Estágio: Trabalho de parto e parto 30

UNiDADes cUrricUlAres NUcleAres ecTs

UNiDADes cUrricUlAres oPTATivAs  ecTs

UNiDADes cUrricUlAres NUcleAres ecTs

UNiDADes cUrricUlAres oPTATivAs  ecTs

Mestrado . Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiatria
Pós-licenciatura de especialização ö CPLEESMP(1)

Coordenação:  Prof. Doutor Wilson Abreu  Doutor em Ciências da Educação pela Universidade do Lisboa  Agregregado em Ciências da Saúde pela 
Universidade de Aveiro  Professor Coordenador Principal da ESEP  Especialista em Saúde Mental e Psiquiatria (wjabreu@esenf.pt)

Mensagem 
A Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiatria, focalizada 
nas áreas da promoção da saúde e nos diferentes níveis 
de prevenção da doença, proporciona um importante 
suporte à equipa de saúde, contribuindo para uma assis-
tência mais humana, individualizada, adaptada ao utente, 
à família e à comunidade. 

Objetivos do curso
Com o mestrado em Enfermagem de Saúde Mental e 
Psiquiatria (MESMP), pretende-se formar enfermeiros 
que sejam capazes de:
 ö Participar em dinâmicas de desenvolvimento organiza-
cional (supervisão clínica, formação contínua, sistemas 
de informação e cuidados continuados integrados) em 
matérias respeitantes à sua especialidade.

 ö Contribuir para o desenvolvimento de saberes e 
competências na área da assistência em enfermagem 
em geral e na de saúde mental e psiquiátrica em parti-
cular, aos três níveis de prevenção; 

Uma parte significativa das unidades curriculares do 
curso está articulada com a unidade de investigação da 
ESEP - UNIESEP.

Valor da propina
1.º ano (60 ECTS): 2.240€ (pagável em prestações d))
2.º ano (60 ECTS): 1.650€ (pagável em prestações d)) c)

Horário de funcionamento ö 1.º ano
UC transversais: Nos meses de setembro e outubro às 
quartas-feiras (20:00h-24:00h) e sábados (08:00h-13:00h).
Estágios: realização de uma média de 32 horas sema-
nais (turnos da manhã, tarde ou fins de semana).
UC teóricas: segunda a sexta-feira (15:00h-20:00h).

Horário de funcionamento ö 2.º ano
UC transversais: por regra, à segunda e quinta-feira das 
15:00h às 20:00h.
Orientação da dissertação, trabalho de projeto ou estágio:  
Decorrerá de acordo com a disponibilidade do orientador.
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(1) curso de Pós-licenciatura de especialização em enferma-
gem em saúde Mental e Psiquiatria ö Duração do curso: um ano 
(60 ECTS). As unidades curriculares, o valor da propina e o horário de 
funcionamento são iguais aos do 1.º ano do plano de estudos do curso 
de mestrado.

Plano de estudos ö 1.º ano

Epistemologia da enfermagem a) 2
Ética de enfermagem a) 2
Prática baseada na evidência a) 2
Introdução à supervisão clínica em enfermagem a)  2
Enfermagem de saúde mental e psiquiatria 8 
Neuropsiquiatria e psicopatologia  4
Psicofarmacologia  2
Metodologias de intervenção  8
Etnopsiquiatria  2
Int. aos sistemas de Informação em enfermagem  2
Saúde mental em situação de catástrofe  2
Saúde mental do idoso  8
Problemáticas aditivas  8

Estratégias de intervenção familiar  8
Promoção da saúde mental  8
Saúde mental infantil e juvenil  8
Modalidades psicoterapêuticas  8
Cuidados continuados integrados   8

Plano de estudos ö 2.º ano

Investigação em enfermagem 4
Metodologias de análise qualitativa de dados 3
Metodologias de análise quantitativa de dados 3

Dissertação 50
Trabalho de projeto 50
Estágio ö Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiatria b) 50

Nota: no 1.º ano cada estudante deverá escolher 1 de 4 unidades curricu-
lares optativas; no 2.º ano cada estudante deverá escolher 1 de 3 unidades 
curriculares optativas. 

a) Unidades curriculares transversais 
b) Estágio de natureza profissional com relatório final.
c) O valor fixado poderá ser ajustado caso o estudante opte por realizar o “está-
gio em enfermagem” em alternativa à “dissertação” ou ao “trabalho de projeto”.
d) Aplicável na modalidade de pagamento por débito direto.

UNiDADes cUrricUlAres NUcleAres ecTs

UNiDADes cUrricUlAres oPTATivAs  ecTs

UNiDADes cUrricUlAres NUcleAres ecTs

UNiDADes cUrricUlAres oPTATivAs  ecTs
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Mestrado . Direção e Chefia de Serviços de Enfermagem Pós-Graduação . Gestão e Inovação de Cuidados em Saúde 
Curso em B-learning 

Coordenação: Prof. Doutora Maria Manuela Martins   Doutora em Ciências da Enfermagem pela Universidade do Porto  Curso de Administração 
dos Serviços em Enfermagem  Mestre em Diseño de Investigación en Servicios Sociales  Professor Coordenador da ESEP (mmartins@esenf.pt)

Mensagem 
O Mestrado de Direção e Chefia de Serviços de Enferma-
gem (MDCSE) é um curso essencial para a aquisição de 
competências por enfermeiros que pretendam tomar 
parte ativa na gestão dos serviços de saúde e foi conce-
bido com a preocupação de preparar os estudantes para 
aceder à categoria de enfermeiro principal.

Objetivos do curso
 ö Compreender a importância da gestão organizacional 
a nível macro e micro de unidades de saúde, públicas 
e privadas;

 ö Compreender a problemática do clima e da cultura organi-
zacional dos serviços de saúde;

 ö Relacionar os pontos fortes e fracos do ambiente interno 
dos serviços da saúde com as oportunidades e ameaças 
do ambiente externo;

 ö Conhecer a importância do planeamento estratégico no 
desenvolvimento das organizações de saúde e as poten-
cialidades acrescidas que podem emergir com a participa-
ção dos enfermeiros;

 ö Analisar as principais abordagens que têm vindo a ser estu-
dadas e que permitem obter um conhecimento das formas 
de liderança adotadas pelos gestores de enfermagem;

 ö Dominar algumas ferramentas baseadas em análises 
qualitativas e quantitativas para utilização no controlo 
nos processos de gestão.

Valor da propina
Opção 1
1.º ano (30 ects): 1.058€ (pagável em prestações g)) 
2.º ano (60 ects): 1.768€ (pagável em prestações g)) a)

Opção 2
1.º ano (45 ects): 1.616€ (pagável em prestações g)) 
2.º ano (45 ects): 1.210€ (pagável em prestações g)) a)

Horário de funcionamento
UC teóricas: De segunda a sexta-feira entre as 15:00h e 
as 20:00h. Nas Unidades Curriculares desenvolvidas em 
e-learning, a primeira aula e o momento de avaliação são 
presenciais, sendo as restantes síncronas.
Orientação da dissertação, trabalho de projeto ou estágio:  
Decorrerá de acordo com a disponibilidade do orientador.
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Plano de estudos

Economia e finanças em saúde b) 3
Qualidade em enfermagem e saúde b) 3
Conceitos, métodos e gestão em enfermagem b) 3
Gestão de recursos humanos em enf. e saúde b) 5
Processos de trabalho em enfermagem e saúde b) 3
Resumo mínimo de dados de enfermagem 3
Prática baseada na evidência c) 2
Introdução à supervisão clínica em enfermagem c) 2
Investigação em enfermagem d) 4
Metodologias de análise quantitativa de dados d) 3
Metodologias de análise qualitativa de dados d) 3

Segurança e proteção de dados em saúde f) 2
Sistemas de apoio à tomada de decisão em enf. 2
Introdução aos sistemas de informação em  enf.  2
Tecnologias da informação nos proc. de trabalho 
na saúde e na enfermagem f) 2
Avaliação de sistemas de informação 2
Formação em contexto clínico 5
Concepção de cuidados 5
Informoterapia 3
Marketing e inovação tecnológica como solução 
à gestão em saúde  3

Dissertação 45
Trabalho de projeto 45
Estágio ö Administração e gestão em enfermagem e) 45

Nota: Cada estudante deverá escolher unidades curriculares optativas no 
total de 11 ECTS; no 2.º ano cada estudante deverá escolher 1 de 3 unida-
des curriculares optativas.

a) O valor fixado poderá ser ajustado caso o estudante opte por realizar o “está-
gio em enfermagem” em alternativa à “dissertação” ou ao “trabalho de projeto”.
b) Unidades Curriculares desenvolvidas em e-learning.
c) Unidades Curriculares transversais. As aulas decorrem nos meses de setem-
bro e outubro às quartas-feiras (20:00h-24:00h) e sábados (08:00h-13:00h).
d) Unidades Curriculares transversais. Por regra, as aulas decorrem à se-
gunda e quinta-feira das 15:00h às 20:00h.
e) Estágio de natureza profissional com relatório final.
f) Opções a funcionar no primeiro semestre.
g) Aplicável na modalidade de pagamento por débito direto.

UNiDADes cUrricUlAres NUcleAres ecTs

UNiDADes cUrricUlAres oPTATivAs  ecTs

UNiDADes cUrricUlAres oPTATivAs  ecTs

Coordenação: Prof. Doutora Maria Manuela Martins   Doutora em Ciências da Enfermagem pela Universidade do Porto  Curso de Administração 
dos Serviços em Enfermagem  Mestre em Diseño de Investigación en Servicios Sociales  Professor Coordenador da ESEP (mmartins@esenf.pt) 

Mensagem
O Curso de Pós-graduação em Gestão e Inovação de 
Cuidados em Saúde (PGICS) apresenta-se como uma 
ferramenta valiosa na resposta ao mutável contexto 
económico e social. No setor da saúde, o ritmo avassala-
dor da mudança organizacional imprime novas exigên-
cias no que concerne à gestão de equipas de saúde, 
mais especializadas e multidisciplinares, como forma de 
atender aos desafios societais que hoje se colocam e, 
consequentemente, às necessidades específicas dos 
clientes de cuidados.
A promoção de uma cultura empreendedora e da capaci-
dade de inovar no seio das organizações de saúde, são, 
hoje, um imperativo, funcionando como um impulso para 
a mudança, para a competitividade e, ainda, para a 
adequada gestão de equipas complexas.
Assim, o objetivo do PGICS é formar gestores empreen-
dedores que atuem como agentes promotores da mudan-
ça positiva, com capacidade de acelerar a criação de 
valor aos clientes dos cuidados e aptos para a dissemina-
ção e a aplicação de ideias inovadoras.

Objetivos dos cursos
 ö Desenvolver competências individuais e colaborativas 
para a gestão de unidades de cuidados de saúde;

 ö Conceber a qualidade como instrumento de gestão e 
mudança;

 ö Analisar, refletir e intervir no processo de gestão de RH 
em enfermagem nos serviços de saúde;

 ö Refletir sobre a incorporação das tecnologias da infor-
mação na gestão dos serviços de saúde;

 ö Analisar estrategicamente as organizações e as 
tendências em saúde tendo por foco a gestão de recur-
sos;

 ö Aprofundar competências de promoção da saúde;
 ö Identificar oportunidades para a governação em saúde.

Valor da propina
1 ano (19 ects): 630€ (pagável em prestações C))

Horário de funcionamento
As aulas terão início em setembro de 2017 em ambiente 
e-learning. 
Sessões presenciais: quinze dias, a programar no início 
do ano letivo. 
As unidades curriculares decorrem em e-learning. A 
primeira aula é em ambiente virtual para iniciação à plata-
forma moodle e estratégias de ensino/aprendizagem. A 
avaliação é presencial sendo as restantes aulas síncronas 
e assíncronas . 

Plano de estudos

Gestão de recursos humanos em enfermagem 
e saúde b) 5
Tecnologias de informação nos processos de 
trabalho na saúde e na enfermagem b) 2
Economia e finanças em saúde b) 3
Processos de trabalho em enfermagem e saúde b)  3
Resumos mínimos de dados de enfermagem a) 3

Qualidade em enfermagem e saúde 3
Marketing e inovação tecnológica como solução 
à gestão em saúde b) 3

Nota: Cada estudante deverá escolher unidades curriculares optativas no 
total de 3 ECTS;

a) Unidade Curricular presencial desenvolvida em duas semanas comple-
tas na fase final do curso.
b) Unidades Curriculares em e-learning.
C) Aplicável na modalidade de pagamento por débito direto.

UNiDADes cUrricUlAres NUcleAres ecTs

UNiDADes cUrricUlAres oPTATivAs ecTs

Pós-graduações / Inscrições Online

Início das atividades letivas:
11 de setembro 2017

Inscrições on-line em: 
www.esenf.pt/candidaturas

01 de junho a 28 de julho de 2017
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Pós-graduação . Gestão dos Serviços de Enfermagem  
Curso de 1 ano letivo com total de 30 ECTS
Coordenação: Prof. Doutora Maria Manuela Martins  Doutora em Ciências da Enfermagem pela Universidade do Porto  Curso de Administração 
dos Serviços em Enfermagem  Mestre em Diseño de Investigación en Servicios Sociales  Professor Coordenador da ESEP (mmartins@esenf.pt)

Mensagem
O Decreto-lei n.º 248/2009 de 22 de setembro determina, 
como requisito para o exercício de funções de chefia, a 
frequência de formação em gestão e administração de 
serviços de saúde. Neste enquadramento, e consideran-
do a necessidade de maior profissionalização dos 
quadros de gestão, a ESEP criou um curso de pós-
-graduação que permite ao enfermeiro, desenvolver 
competências de direção.

Objetivos dos cursos
 ö Compreender a importância da gestão em Enferma-
gem nas unidades de Saúde, públicas e privadas;

 ö Compreender a problemática do clima e da cultura 
organizacional dos serviços de saúde, numa sociedade 
de exigência;

 ö Relacionar os pontos fortes e fracos do ambiente inter-
no dos serviços da saúde com as oportunidades e 
ameaças do ambiente externo;

 ö Conhecer a importância do planeamento estratégico 
no desenvolvimento das organizações de saúde e as 
potencialidades acrescidas que podem emergir com a 
participação dos enfermeiros.

Valor da propina
1 ano (30 ects): 1.026€ (pagável em prestações d)) 

Horário de funcionamento
UC teóricas: De segunda a sexta-feira entre as 15:00h e 
as 20:00h. Nas Unidades Curriculares desenvolvidas em 
e-learning, a primeira aula e o momento de avaliação são 
presenciais, sendo as restantes síncronas.

Plano de estudos

Economia e finanças em saúde a) 3
Qualidade em enfermagem e saúde a) 3
Conceitos, métodos e gestão em enfermagem a) 3
Gestão de recursos humanos em enf. e saúde a) 5
Processos de trabalho em enfermagem e saúde a) 3
Sistemas de apoio à tomada de decisão em enf. 2
Ética de Enfermagem b) 2
Prática baseada na evidência b) 2
Introdução à supervisão clínica em enfermagem b) 2

Resumos mínimos de dados de enfermagem 2
Segurança e proteção de dados em saúde 2
Introdução aos sistemas de informação em  enf. c) 2
Tecnologias da informação nos proc. de trabalho 
na saúde e na enfermagem c) 2
Avaliação de sistemas de informação 2
Formação em contexto clínico 5
Concepção de cuidados 5
Informoterapia 3
Marketing e inovação tecnológica como solução 
à gestão em saúde a)  3

Nota: Cada estudante deverá escolher unidades curriculares optativas no 
total de 5 ECTS.

a) Unidades Curriculares desenvolvidas em e-learning.
b) Unidades Curriculares transversais. As aulas decorrem nos meses de setem-
bro e outubro às quartas-feiras (20:00h-24:00h) e sábados (08:00h-13:00h).
c) Opções a escolher no primeiro semestre.
d) Aplicável na modalidade de pagamento por débito direto.

UNiDADes cUrricUlAres NUcleAres ecTs

UNiDADes cUrricUlAres oPTATivAs  ecTs

Pós-graduações / Inscrições Online Pós-graduações / Inscrições Online

Pós-graduação . Sistemas de Informação em Enfermagem 
Curso de 1 ano letivo com total de 30 ECTS
Coordenação: Prof. Doutor Paulino sousa  Doutor em Ciências da Enfermagem pela Universidade do Porto  Professor Coordenador da ESEP
(paulino@esenf.pt)

Mensagem 
A aposta das TIC em Saúde tem-se centrado, sobretudo, 
em áreas que permitem utilizar os Sistemas de Informa-
ção para otimizar a interação entre profissionais de 
saúde e cidadãos. A utilização de sistemas de informa-
ção nos cuidados de saúde e no desenvolvimento de 
uma maior ligação entre serviços de saúde e cidadãos 
tem permitido a produção de uma enorme quantidade de 
dados, que criam novas oportunidades para a Enferma-
gem.
É inquestionável a relevância da “Informação de Enfer-
magem” para governação na saúde. A sua importância 
resulta não apenas dos imperativos de natureza legal e 
ética dos sistemas de informação, mas também dos que 
decorrem da sua importância para os processos de 
tomada de decisão, para a continuidade e qualidade de 
cuidados, para a gestão, para a formação e para a inves-
tigação em Enfermagem.

Valor da propina
1 ano (30 ects): 1.260€ (pagável em prestações a)).

Horário de funcionamento
Terças e quintas-feiras (15:00 - 20:00 horas)

Plano de estudos

Informoterapia  3
Introdução aos sist. de informação em saúde 3
Metodologias de implementação de SIE 3
Resumos mínimos de dados de enfermagem 3
Segurança e proteção de dados em saúde 2
Sistemas de apoio à tomada de decisão em enf. 2
Sistemas de informação em enfermagem 6
Teorias e taxonomias de enfermagem 6

Arquitetura e gestão de bases de dados 2
Avaliação de sistemas de informação  2
E-learning  2

Nota: Cada estudante deverá escolher uma (1) Unidade Curricular optativa.

a) Aplicável na modalidade de pagamento por débito direto.

UNiDADes cUrricUlAres NUcleAres ecTs

UNiDADes cUrricUlAres oPTATivAs  ecTs

Início das atividades letivas:
11 de setembro 2017

Início das atividades letivas:
11 de setembro 2017

Inscrições on-line em: 
www.esenf.pt/candidaturas

Inscrições on-line em: 
www.esenf.pt/candidaturas

01 de junho a 28 de julho de 2017 01 de junho a 28 de julho de 2017
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Pós-graduação . Supervisão Clínica em Enfermagem
Curso de 1 ano letivo com total de 30 ECTS
Coordenação:  Prof. Doutora Manuela Teixeira  Doutora em Ciências da Enfermagem pela Universidade do Porto 
 Professor Coordenador da ESEP (mjteixeira@esenf.pt)

Mensagem 
Em Enfermagem a Supervisão Clínica é imprescindível, 
no sentido de assegurar um caminho  sólido na senda da 
qualidade do ensino e do exercício profissional. A Super-
visão Clínica é hoje entendida como um processo em 
que um docente, ou profissional experiente apoia, orienta 
e aconselha um formando ou supervisado na construção 
do seu conhecimento, tendo em linha de conta a ecologia 
das situações.
Um supervisor clínico não preparado, ou insuficiente-
mente preparado, para o desempenho da função, pode 
projetar as suas necessidades, dúvidas e incertezas nos 
supervisionados. Neste sentido, para ser supervisor clíni-
co, o enfermeiro necessita de formação específica na 
área da supervisão e apoio ao seu desenvolvimento, 
pois, os intervenientes, supervisor e supervisados, conti-
nuam eles próprios num processo evolutivo.

Valor da propina
1 ano (30 ects): 1.430€ (pagável em prestações b)).

Horário de funcionamento
UC teóricas: Quatro dias por semana entre as 15:00 e as 
20:00 horas.

Plano de estudos

Conceitos e implementação da supervisão clínica  9
Concepção de cuidados 5
Formação em contexto clínico  5
Práticas supervisivas 9

Introdução aos sist. de informação em enf.  2
Prática baseada na evidência a) 2
Ética de enfermagem a) 2

Nota: Cada estudante deverá escolher uma (1) Unidade Curricular optativa.

a) Unidades Curriculares transversais. As aulas decorrem nos meses de setem-
bro e outubro às quartas-feiras (20:00h-24:00h) e sábados (08:00h-13:00h).
b) Aplicável na modalidade de pagamento por débito direto.

UNiDADes cUrricUlAres NUcleAres ecTs

UNiDADes cUrricUlAres oPTATivAs  ecTs

Doutoramento . Ciências da Enfermagem 
Programa doutoral em parceria da ESEP com o ICBAS - Universidade do Porto
Comissão coordenadora: Prof. Doutora corália vicente  Prof. Doutora Maria do céu Barbieri  Prof. Doutora Maria Manuela Martins 
 Prof. Doutora carmen de la cuesta  Prof. Doutor José Alberto correia

Mensagem
No âmbito da parceria da ESEP com o ICBAS-UP, o 
Programa Doutoral em Ciências de Enfermagem da 
Universidade do Porto, publicado pela Deliberação n.º 
3085/2009, no Diário da República, 2.ª série, vem dar 
continuidade ao anterior Doutoramento em Ciências de 
Enfermagem. Este programa rege-se por um protocolo 
entre as duas instituições. 
Foi o primeiro curso de Doutoramento na área disciplinar 
da Enfermagem em Portugal.

Objetivos
O programa doutoral visa a análise dos problemas de 
saúde e a identificação dos elementos que caracterizam 
o cuidado de enfermagem, privilegiando a mobilização e 
recontextualização do conhecimento em enfermagem. 
Visa ainda o desenvolvimento de competências na cons-
trução da enfermagem como disciplina científica.

inscrições & informações ö icBAs ö Secção de Pós-graduações 
ö Atendimento ao público (segunda a sexta-feira) das 10:00h às 12.00h  
e das 14.00h às 15.30h.

ö Email: posgrad@icbas.up.pt ö Tlf: 22 042 80 06 / 07 / 21 / 26

Plano de estudos ö 1.º ano

Ano probatório 60

Plano de estudos ö 2.º, 3.º & 4.º ano

Tese de Doutoramento 180

Nota: Durante o ano probatório, o estudante cumprirá um plano de ativi-
dades, incluindo o projeto de tese, validado pela Comissão científica do 
doutoramento que pode incluir a frequência de UC até 30 ECTS.
No final do 1.º ano o projeto de tese e o relatório do ano probatório serão 
objeto de avaliação numa prova pública, a partir da qual é considerado 
estudante de doutoramento definitivo.

UNiDADes cUrricUlAres ecTs

UNiDADes cUrricUlAres ecTs

Pós-graduações / Inscrições Online

Início das atividades letivas:
11 de setembro 2017

Inscrições on-line em: 
www.esenf.pt/candidaturas

01 de junho a 28 de julho de 2017
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 ö Gravidez e adaptação à parentalidade 7 406,00 €
 ö Informoterapia 3 126,00 €
 ö Integração e cidadania 2 84,00 €
 ö Intervenção familiar 2 84,00 €
 ö Introdução à supervisão clínica em enfermagem 2 74,00 €
 ö Introdução aos sistemas de informação em enfermagem 2 84,00 €
 ö Introdução aos sistemas de informação em saúde  3 126,00 €
 ö Investigação em enfermagem 4 148,00 €
 ö Marketing e inovação tecnológica como solução à gestão em saúde a) 3 90,00 €
 ö Metodologias de análise qualitativa de dados 3 111,00 €
 ö Metodologias de análise quantitativa de dados 3 111,00 €
 ö Metodologias de implementação de SIE 3 126,00 €
 ö Metodologias de intervenção 8 336,00 €
 ö Métodos não farmacológicos de apoio à mulher em trabalho de parto 2 84,00 €
 ö Monitorização biofísica fetal 2 84,00 €
 ö Neuropsiquiatria e psicopatologia 4 168,00 €
 ö Obstetrícia 3 126,00 €
 ö Planeamento em saúde 3 126,00 €
 ö Prática baseada na evidência 2 74,00 €
 ö Práticas supervisivas 9 558,00 €
 ö Preparação para o parto 3 174,00 €
 ö Prestador de cuidados 2 84,00 €
 ö Processos adaptativos e autocontrolo 2 84,00 €
 ö Processos de trabalho em enf. e saúde a) 3 90,00 €
 ö Projeto de estágio em enfermagem médico-cirúrgica 2 84,00 €
 ö Psicofarmacologia 2 84,00 €
 ö Psicologia da gravidez e da maternidade 2 84,00 €
 ö Psicologia da saúde da criança e do adolescente 2 84,00 €
 ö Qualidade em enfermagem e saúde a) 3 90,00 €
 ö Qualidade em saúde 2 84,00 €
 ö Reabilitação gerontogeriátrica 2 84,00 €
 ö Recém-nascido em risco 2 116,00 €
 ö Resumos mínimos de dados de enfermagem a)  3 126,00 €
 ö Saúde comunitária 9 378,00 €
 ö Saúde mental em situação de catástrofe 2 84,00 €
 ö Saúde ocupacional 2 84,00 €
 ö Segurança e proteção de dados em saúde 2 84,00 €
 ö Sistemas de apoio à tomada de decisão em enfermagem 2 84,00 €
 ö Sistemas de informação em enfermagem 6 252,00 €
 ö Socioantropologia da infância e da adolescência em contexto familiar 2 84,00 €
 ö Socioantropologia da maternidade e da família 2 84,00 €
 ö Técnicas de conforto ao recém-nascido 2 84,00 €
 ö Tecnologias da informação nos processos de trabalho na saúde e enfermagem a)   2 84,00 €
 ö Teorias e taxonomias em enfermagem  6 252,00 €
 ö Terapias complementares e reabilitação 2 84,00 €
 ö Trabalho de parto e autocuidado no pós-parto 7 406,00 €
 ö Transições saúde/doença 2 84,00 €

UNiDADes cUrricUlAres    ecTs €/Uci

O semestre em que funcionarão as UCI's poderá ser objeto de alteração.
a)  Unidades curriculares desenvolvidas em e-learning.

Formações Temáticas . Unidades Curriculares Isoladas

Mensagem
As formações propostas correspondem a unidades curricula-
res isoladas (UCI) dos cursos em funcionamento na ESEP. 
A conclusão com aproveitamento atribui ECTS creditá-
veis em cursos de ensino superior.
A inscrição nestas unidades é limitada e realizada por 
ordem de entrada nos serviços. A inscrição numa UCI 
não determina a inscrição em nenhum curso.
Caso obtenha aproveitamento na/s UC a que está inscri-
to, e se o estudante a requerer, será emitida uma certidão 
que atesta a conclusão da/s referida/s UCI, com indica-
ção da classificação e do número de ECTS atribuídos.

Caso o candidato inscrito não se submeta ao processo de 
avaliação ou não obtenha aproveitamento, e se a requerer, 
será emitida uma declaração de inscrição na/s UCI.

Valor da propina
Pela inscrição é devido o pagamento de uma taxa de 
frequência variável em função da UCI escolhida (confor-
me tabela seguinte).

Horário de funcionamento
Horário variável consoante a unidade curricular. Não se 
garante a compatibilidade de horários entre diferentes UCIs.

 ö A dor em pediatria 2 84,00 €
 ö Atividade fisica e desenv. humano 2 84,00 €
 ö Amamentação 2 116,00 €
 ö Arquitectura e gestão de bases de dados 2 84,00 €
 ö Autocuidado 2 84,00 €
 ö Autocuidado relacionado com a fertilidade, reprodução e saúde ginecológica 4 168,00 €
 ö Avaliação de sistemas de informação 2 84,00 €
 ö Cinesiologia humana 3 174,00 €
 ö Conceitos e implementação da supervisão clínica 9 378,00 €
 ö Conceitos, métodos e gestão em enfermagem a) 3 90,00 €
 ö Conceção de cuidados 5 210,00 €
 ö Controlo de infeção 2 84,00 €
 ö Cuidados continuados 3 126,00 €
 ö Cuidados continuados integrados 2 84,00 €
 ö Deficiência: problemática e estratégia de intervenção 2 84,00 €
 ö Diversidade cultural 2 84,00 €
 ö Doente em estado crítico 3 126,00 €
 ö E-learning 2 84,00 €
 ö Economia e finanças em saúde a) 3 90,00 €
 ö Economia em saúde 2 84,00 €
 ö Educação para a saúde 2 84,00 €
 ö Educação para a sexualidade 2 84,00 €
 ö Enfermagem de saúde mental e psiquiatria 8 336,00 €
 ö Epistemologia da enfermagem 2 74,00 €
 ö Estratégias de intervenção 4 168,00 €
 ö Ética de enfermagem 2 74,00 €
 ö Etnopsiquiatria 2 84,00 €
 ö Famílias e a pessoa com deficiência 2 84,00 €
 ö Farmacologia em obstetrícia 2 84,00 €
 ö Formação em contexto clínico 5 210,00 €
 ö Genética e imunologia em contexto pediátrico 2 84,00 €
 ö Gestão de casos 2 84,00 €
 ö Gestão de recursos humanos em enfermagem e saúde a) 5 150,00 €

UNiDADes cUrricUlAres    ecTs €/Uci
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Bolsa de estudo é um apoio social direto aos estudantes 
economicamente carenciados, cujos agregados familiares 
não consigam, por si só, fazer face aos encargos inerentes à 
frequência de cursos na ESEP.
A bolsa de estudo anual corresponde a um ano letivo 
completo e compreende dez prestações mensais, exceto 
nas situações em que o bolseiro frequente curso de duração 
diferente, sendo, nesse caso, o número de prestações igual 
ao número de meses de frequência do respetivo curso.
Os cursos de 2.º ciclo (Mestrado) encontram-se abrangidos 
pelo sistema de ação social escolar/bolsas de estudo.
Esta informação sumária não substitui a consulta do Regu-
lamento de atribuição de bolsas de estudo em vigor.

O programa Erasmus+ abrange a mobilidade de estu-
dantes/recém-graduados entre IES europeias e entre 
essas instituições e organizações públicas ou privadas 
ativas no mercado de trabalho, garantindo aos jovens 
europeus a possibilidade de efetuarem uma parte do seu 
percurso de aprendizagem noutro Estado-Membro. 
Os períodos de estudos têm a duração mínima de três 
meses. Os períodos de estágios têm a duração mínima 
de dois meses.
Para mais informações consulte o Regulamento de mobi-
lidade da ESEP.

Atribuição do título de Enfermeiro Especialista
Informações gerais

Bolsas de estudo
Apoio social a estudantes carenciados

Mobilidade Erasmus+
Mobilidade de estudantes & recém-graduados

A atribuição do título de enfermeiro especialista é uma 
competência exclusiva da Ordem dos Enfermeiros. Em 
função do Regulamento aprovado na Assembleia Geral da 
OE, de 29 de maio de 2010, e durante o período transitório, 
a atribuição do título manter-se-á nos mesmos moldes dos 
anos anteriores, ou seja, com base na aprovação num Curso 
de Pós-licenciatura de Especialização em Enfermagem, 
instituído dos termos da Portaria n.º 268/2002, de 13 de 
março. Todos os cursos em funcionamento na ESEP estão 
conformes as disposições legais aplicáveis (instituídos por 
Portaria do ministro da tutela, planos de estudos com pare-
ceres favoráveis da Ordem dos Enfermeiros e documentos 
de conclusão conforme modelo legalmente exigido).

CPLEE
Os estudantes que concluam o 1.º ano dos cursos de 
mestrado: MEC, MEMC, MER, MESIP ou MESMP e que 
detenham dois anos de experiência profissional como 
enfermeiro* poderão candidatar-se a um CPLEE na sua 
área de especialização com vista à obtenção do Diploma 
de Especialização em Enfermagem.
Os estudantes que concluam o MESMO com realização 
do programa alternativo para o “Estágio em Enfermagem” 
(do 2.º ano) e concluam a unidade curricular de “Gravidez 
com complicações”, se detentores de dois anos de expe-
riência profissional, poderão candidatar-se ao CPLEES-
MO, obtendo o diploma de especialização em Enferma-
gem de Saúde Materna e Obstetrícia. 

Creditação da formação realizada  

Na ESEP ou nas escolas que lhe deram origem 
A creditação da formação anteriormente realizada na 
ESEP, ou numa das escolas que lhe deu origem, está 
isenta do pagamento de emolumentos.
As unidades curriculares realizadas com aproveitamento 
no âmbito de um curso em funcionamento na ESEP, ou 
como unidades curriculares isoladas, serão, dentro dos 
limites legais aplicáveis, consideradas realizadas, com a 
mesma classificação, em qualquer outro curso da ESEP 
que as integre no respetivo plano de estudos, desde que o 
estudante se matricule e inscreva a esse curso. 
Os estudantes que se inscrevam a um dos cursos de 

mestrado da ESEP estão dispensados da realização das 
unidades curriculares já anteriormente concluídas no 
âmbito de um curso em funcionamento na ESEP ou como 
unidades curriculares isoladas, apenas pagando o corres-
pondente às unidades curriculares a que se inscreve.

Creditação da formação realizada 
Em outros estabelecimentos de ensino superior
Os estudantes que se matriculem em qualquer um dos 
cursos poderão solicitar a creditação da formação anterior-
mente realizada em estabelecimentos de ensino superior.
Até 50% do valor pago em emolumentos pela creditação 
poderá ser deduzido no valor da propina devida pela 
frequência do curso.

Prosseguimento de estudos
* Condições previstas no Artigo  12.º da Portaria n.º 268/2002, de 13 de março.

Informações gerais
Candidaturas, matrículas & inscrições

Modalidades de inscrição & frequência
Tempo inteiro: A inscrição a tempo inteiro está limitada 
aos máximos previstos nos regulamentos internos (por 
regra, 60 ECTS). 
Consulte regulamentos e despachos disponíveis em www.
esenf.pt.
Tempo parcial: Regime com inscrição a algumas UC do 
curso e redução do trabalho semanal do estudante, com 
consequente prolongamento do curso e ajuste do valor 
da propina.
A inscrição a tempo parcial está limitada a um máximo de 
35 ECTS e a um mínimo de 25 ECTS.

Consultar regulamentos e despachos de abertura disponí-
veis em www.esenf.pt.

Condições de candidatura & inscrição
 ö Poderão candidatar-se aos diferentes cursos de Mestrado 
e Pós-graduação, os licenciados em Enfermagem;

 ö Poderão candidatar-se aos diferentes cursos de Pós-licen-
ciatura de especialização, os licenciados em Enfermagem 
com, pelo menos, dois anos de experiência profissional;

 ö Poderão candidatar-se às unidades curriculares isoladas 
todos os interessados.

Seleção
Os candidatos aos cursos de mestrado e pós-licenciatura 
serão seriados em resultado de um concurso de acesso 
nos termos da legislação aplicável.

Os candidatos à frequência dos cursos de pós-graduação 
em Enfermagem e às UC isoladas serão inscritos, por or-
dem de entrada, no sistema de candidatura on-line.

Informação complementar
Os estudantes que frequentam o 2.º ano dos mestrados 
realizarão a sua investigação no contexto da UNIESEP, sob 
acompanhamento do professor orientador, adquirindo, as-
sim, uma cultura de investigação.

Com a exceção do MDCSE e PGDCSE, os cursos a fun-
cionar em 2017-2018 mantêm a sua natureza presencial, 
admitindo-se a possibilidade de incrementar estratégias 
e-learning. 

Mestrados & Pós-licenciaturas
Candidaturas online
1.ª Fase1.ª Fase Desde as 14h de 26 de maio até às 17h de 9 de 
junho de 2017
2.ª Fase2.ª Fase a partir de junho de 2017
Candidatura on-line em: www.esenf.pt/candidaturaswww.esenf.pt/candidaturas

Matrícula & inscrição online
De 10 a 14 de julho de 2017

Datas relevantes
26 de maio a 9 de junho:26 de maio a 9 de junho: 1.ª fase de candidaturas
16 de junho (até): 16 de junho (até): Afixação de resultados do processo de 
seleção e seriação
23 de junho (até):23 de junho (até): Apresentação de reclamações
10 de julho a 14 de julho:10 de julho a 14 de julho: Matrícula e inscrição
11 de setembro: 11 de setembro: Início das atividades letivas

Pós-graduações
Inscrições online
De 01 de junho a 28 de julho de 2017
11 de setembro: 11 de setembro: Início das atividades letivas
Inscrições on-line em: www.esenf.pt/candidaturas

Condições de funcionamento
A inscrição nos cursos de Mestrado e Pós-licenciatura é 
limitada a 15/25 vagas por curso.
 ö MEC, MEMC, MER, MESIP, MDCSE, MESMP, CPLEEC, 
CPLEER, CPLEESMP,  CPGGICS, CPGGSE, CPGSIE, 
CPGSCE - 20 vagas.

 ö MESMO, CPLEESMO - 15 vagas.
 ö CPLEESIP, CPLEEMC - 25 vagas.
 ö Unidades Curriculares Isoladas - 15 vagas.
 ö Os cursos em que o número de candidatos matricula-
dos seja inferior a 15 poderão não funcionar.

öö  Mais InformaçõesMais Informações
ESEPESEP - Serviços Académicos - Serviços Académicos
tel.: 225 073 500tel.: 225 073 500
e-mail: e-mail: academica@esenf.ptacademica@esenf.pt
www.esenf.ptwww.esenf.pt
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Escola Superior de Enfermagem do Porto 
Rua Dr. António Bernardino de Almeida
4200-072 Porto 

Segue-nos em:

 www.esenf.pt

Por uma Enfermagem mais significativa para as pessoas.Enfermagem.Porto 

@ESEP Enfermagem Porto


