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Relatório de avaliação dos cursos em funcionamento na ESEP 

Ano Letivo 2010-2011 

 

INTRODUÇÃO 
 

A Enfermagem tem vindo a afirmar-se como uma disciplina do conhecimento autónoma, com um 

campo de intervenção próprio, tomando por objeto de estudo, a resposta humana aos problemas de 

saúde e aos processos de vida assim como as transições enfrentadas pelos indivíduos, famílias e 

comunidade, ao longo do ciclo de vida. Espera-se dos enfermeiros um contributo, no sentido do 

aumento do repertório de recursos internos das pessoas para lidarem com os desafios que requerem 

adaptação. Neste contexto, a principal missão da ESEP é a formação de enfermeiros que prestem 

cuidados mais significativos para as pessoas. 

Os diferentes cursos da ESEP centram-se nos princípios fundamentais da Declaração de Bolonha, 

procurando articular-se de forma a permitir, simultaneamente, a formação de licenciados em 

Enfermagem e paralelamente, o prosseguimento de estudos por parte desses licenciados e a 

possibilidade dos enfermeiros já integrados no mercado de trabalho poderem obter uma 

especialização qualificante e profissionalizada, com vista a garantir o aprofundamento do 

conhecimento e da investigação em Enfermagem, em áreas inegavelmente relevantes pela sua 

atualidade científica e pedagógica. 

No ano letivo 2010-2011, estiveram inscritos 286 estudantes no primeiro ano do Curso de 

Licenciatura em Enfermagem (CLE), 263 no segundo ano do curso, 248 no terceiro ano e no quarto 

ano inscreveram-se 339 estudantes. Também no ano letivo em análise foram diplomados com o 

Curso de Licenciatura em Enfermagem 290 estudantes. 

No mesmo ano letivo, a ESEP procedeu à abertura de seis cursos de Mestrado em Enfermagem 

(Mestrado em Enfermagem Comunitária - MEC; Mestrado em Enfermagem Médico-Cirúrgica - 

MEMC; Mestrado em Enfermagem de Reabilitação - MER; Mestrado em Enfermagem de Saúde 

Infantil e Pediatria - MESIP; Mestrado em Enfermagem de Saúde Materna e Obstetrícia - MESMO e 

Mestrado em Saúde Mental e Psiquiatria - MSMP), tendo por base a legislação referente à atribuição  
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de graus e diplomas e a conceção e instrução dos processos de registo e a autorização de 

funcionamento de novos ciclos de estudos nos estabelecimentos de ensino superior público  

(Decreto-Lei nº 74/2006, de 24 de Março alterado pelo Decreto-Lei n.º 107/2008 de 25 de Junho), 

tendo obtido a acreditação preliminar por parte da A3ES.  

Algumas das suas particularidades, centram-se na existência de um conjunto de unidades 

curriculares comuns a todos os cursos de mestrado e, para além das nucleares, cada curso apresenta 

uma diversidade de unidades curriculares optativas que permitem escolhas diferenciadas, de acordo 

com o interesse e necessidades de cada estudante. Os cursos estão ainda organizados no sentido de 

permitirem a sua concretização de forma flexível, através da inscrição em regime de tempo inteiro, 

em tempo parcial ou através da frequência em unidades curriculares isoladas, tornando os cursos 

mais atrativos pela diminuição da carga de trabalho semanal do estudante com a consequente 

melhoria na gestão do seu tempo. Está ainda prevista a possibilidade de creditação da formação 

anteriormente realizada em instituições de ensino superior, após parecer do CTC.   

Uma parte significativa das unidades curriculares dos cursos está articulada com a Unidade de 

Investigação da ESEP – UNIESEP, que cumpre a sua missão, desenvolvendo projetos de investigação 

na área de Enfermagem, bem como de transferência do conhecimento para o campo da formação 

dos estudantes e das aprendizagens de pares, num ambiente de parceria e de investigação. 

As candidaturas aos cursos de mestrado no ano letivo em análise foram razoáveis, tendo-se 

candidatado numa primeira fase, um total de 348 estudantes, 67 dos quais para prosseguimento de 

estudos, candidatando-se ao 2.º ano dos cursos de mestrado em enfermagem (de notar que as 

candidaturas poderiam ser realizadas a mais do que um curso de mestrado, de acordo com edital 

próprio). Após os processos de creditação e seleção de cursos, e face à existência de vagas sobrantes 

em alguns deles, o Presidente da ESEP autorizou a admissão extemporânea da candidatura a alguns 

estudantes que o solicitaram. Em síntese, um total de 251 estudantes estiveram inscritos nos cursos 

de mestrado da ESEP, dos quais 113 no segundo ano.  

Todos solicitaram prorrogação do prazo de entrega da dissertação de mestrado, de acordo com 

regulamento próprio, não tendo nenhum estudante terminado o curso de mestrado em Enfermagem 

na ESEP até ao final do ano letivo em análise. 

Para além dos cursos de Mestrado, a ESEP manteve em funcionamento cinco cursos de Pós-

Licenciatura de Especialização em Enfermagem (CPLEEC; CPLEER; CPLEESMO; CPLEESMP; CPLEESIP), 

com um total de 37 estudantes inscritos e aprovados.  
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Também os Cursos de Pós-Graduação, em número de três (CPG em Enfermagem Avançada; CPG em 

Supervisão Clínica em Enfermagem e CPG em Sistemas de Informação em Enfermagem), reuniram 

um conjunto de 64 estudantes inscritos e aprovados. 

Foram ainda disponibilizadas 75 unidades curriculares isoladas dos cursos de Mestrado e Pós-

Graduações, às quais se inscreveram 73 enfermeiros, sendo 51 no âmbito do protocolo da ESEP com 

algumas instituições de saúde (Unidades de Cuidados de Referência - UCR).  

As atividades letivas destes cursos desenvolvem-se nos três edifícios que compõem a ESEP, sendo as 

atividades do CLE centralizadas, de uma forma geral, na sua sede (Edifício S. João) e os cursos de 

mestrado e as pós-graduações no edifício Dona Ana Guedes. No Edifício Cidade do Porto 

funcionaram as atividades letivas do segundo ano dos cursos de mestrado. A estrutura arquitetónica 

e as infraestruturas da ESEP respondem adequadamente às necessidades de desenvolvimento das 

suas atividades letivas, com salas de aulas de dimensões adequadas às diferentes estratégias 

pedagógicas e número de estudantes nelas incluídas (sessões teóricas, seminários, teórico-práticas, 

orientação tutorial), bem como laboratórios, salas de computadores, bibliotecas, serviços 

académicos e todo o equipamento necessário e apoio técnico para o desenvolvimento normal dos 

cursos. 

Todos os cursos em funcionamento na ESEP durante o ano letivo em apreciação decorreram de 

acordo com o planeado, no respeito pelo estipulado nos respetivos planos de estudos, com a 

regularidade necessária, sem intercorrências e com taxas de aproveitamento elevadas.  

As metodologias utilizadas nos diferentes cursos privilegiaram os fatores considerados de sucesso 

pedagógico, nomeadamente: o desenvolvimento de uma metodologia baseada na interação dos 

processos colaborativos, na inovação e na promoção das capacidades de autonomia do estudante no 

processo de aprender e pensar, e o desenvolvimento de processos avaliativos das diversas etapas e 

dos vários agentes do curso. 

As estratégias planeadas têm em atenção que o processo de ensino-aprendizagem deverá ser 

progressivo, integrado e centrado no estudante, usando metodologias ativas, no sentido de 

desenvolver as competências necessárias à prática de cuidados de enfermagem gerais e 

especializados de excelência. 
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As nossas perspetivas futuras (para os próximos anos letivos), em termos de oferta formativa, para 

além da manutenção dos cursos de formação de primeiro e segundo ciclos, centram-se na abertura 

dos cursos de Mestrado de Sistemas de Informação em Enfermagem e de Supervisão  

Clínica em Enfermagem (já no ano letivo 2011-2012), bem como o curso de Administração e Gestão 

em Enfermagem (após aprovação), o que permitirá garantir a continuidade do estudo e da 

investigação em áreas inegavelmente relevantes pela sua atualidade e pertinência científica e 

pedagógica.  

Também no ano letivo em análise, o Conselho Técnico Científico da ESEP desenvolveu esforços no 

sentido da preparação de uma nova organização curricular do CLE, que veio a ser implementada no 

presente ano letivo (2011-2012).  

Ainda presente nos nossos projetos formativos encontra-se a manutenção e solidificação da parceria 

de ensino existente com a Universidade do Porto - Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, no 

âmbito das formações de Mestrado e Doutoramento em Enfermagem. 

O presente documento, tem como objetivo dar a conhecer as disponibilidades formativas da ESEP e 

os cursos desenvolvidos no ano letivo 2010/2011, pelo que são apresentados em seguida os 

relatórios de cada um desses cursos. A avaliação realizada pelos docentes e pelos estudantes é 

também apresentada nos relatórios dos diferentes cursos, no entanto, em nota de síntese, podemos 

referir que esta foi globalmente positiva, embora seja de salientar a muito reduzida participação dos 

estudantes neste processo avaliativo. 
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1. CURSO DE LICENCIATURA EM ENFERMAGEM 
 

1 .1. - Nota  Introdutór ia  

O relatório do ano letivo 2010/2011 do Curso de Licenciatura em Enfermagem da Escola Superior de 

Enfermagem do Porto pretende descrever e analisar alguns dos aspetos centrais do desenvolvimento 

do Curso. Ao longo deste documento serão apresentados os aspetos centrais para a avaliação do ano 

letivo, procurando identificar aspetos que carecem de um processo de melhoria. 

 

1 .2 -  Objet ivos  do curso  

Os objetivos do Curso de Licenciatura em Enfermagem estão definidos pela Portaria n.º 799-D/99 de 

18 de Setembro (anexo 1). 

Para a componente de ensino teórico, pretende-se que os estudantes sejam capazes de adquirir 

conhecimentos de índole científica, deontológica e profissional que fundamentam o exercício 

profissional da enfermagem. 

A componente de ensino clínico tem como objetivo assegurar a aquisição de conhecimentos, 

aptidões e atitudes necessários às intervenções autónomas e interdependentes do exercício 

profissional de enfermagem. 

O Curso de Licenciatura em Enfermagem da Escola Superior de Enfermagem do porto, pretende 

responder a um conjunto de aspetos que são referidos em vários documentos pela Escola. 

A realidade social com que se depararão os enfermeiros que iniciam agora o seu percurso de 

formação será caracterizada por instabilidade e imprevisibilidade para a qual há que desenvolver 

competências que permitam uma tomada de decisão autónoma, reflexiva e baseada na mais 

atualizada evidência empírica. 

Os contextos da prática de cuidados de saúde de grande complexidade não estão, como antes, 

restringidos aos muros dos hospitais, antes apresentam-se dispersos na comunidade, nos locais onde 

as pessoas vivem e trabalham. 

Também a evolução demográfica e tecnológica muito contribuíram para a diversidade e a 

complexidade dos desafios colocados pelos utentes, famílias e comunidades alvo dos cuidados de    
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enfermagem. O envelhecimento da população, o aumento de doentes portadores de doenças 

crónicas, o acompanhamento de doentes terminais e suas famílias, exigem que a preparação dos  

novos enfermeiros consolide o conhecimento que permite dar resposta à natureza do cuidado de 

enfermagem. 

A enfermagem tem vindo a afirmar-se como disciplina do conhecimento autónoma, com um campo 

de intervenção próprio; esta toma por objeto de estudo, não a doença em si, mas a resposta humana 

aos problemas de saúde e aos processos de vida assim como as transições enfrentadas pelos 

indivíduos, famílias e grupos, ao longo do ciclo de vida; ou seja, espera-se dos enfermeiros um 

contributo no sentido do aumento do repertório de recursos internos das pessoas para lidarem com 

os desafios que requerem adaptação e auto controlo. Entendemos assim, de acordo com a Ordem 

dos Enfermeiros (OE) que “os cuidados de enfermagem tomam por foco de atenção a promoção de 

projetos de saúde que cada pessoa vive e persegue. Neste contexto procura-se, ao longo de todo o 

ciclo vital, prevenir a doença e promover os processos de readaptação, procura-se a satisfação das 

necessidades humanas fundamentais e a máxima independência na realização das atividades da 

vida, procura-se a adaptação funcional aos défices e a adaptação a múltiplos fatores – 

frequentemente através de processos de aprendizagem do cliente.” (2003. p. 5)1  

Os objetivos do Curso de Licenciatura em Enfermagem dão continuidade às ideias já antes expressas 

nos cursos atualmente em funcionamento, a saber: 

• Planear, executar e avaliar cuidados de enfermagem gerais à pessoa saudável ou doente, ao 

longo do ciclo vital, à família, grupos e comunidade aos três níveis de prevenção; 

• Participar como elemento ativo da equipa multidisciplinar de saúde no 

planeamento/avaliação de atividades que contribuam para o bem-estar da pessoa, família e 

comunidade, de forma a prevenir, minorar ou resolver os seus problemas de saúde; 

• Desenvolver a prática de investigação em enfermagem, em particular, e da saúde em geral; 

• Intervir ativamente na formação de enfermeiros e outros profissionais; 

• Participar na gestão de serviços de saúde. 

  

                                                           
1 Conselho de Enfermagem - Competências do enfermeiro de cuidados gerais. L isboa, Ordem dos Enfermeiros, 2003. 
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1 .3 -  Duraçã o do ano le tivo  

O ano letivo teve a duração de 36 semanas de atividades pedagógicas. 

 

1 .3.1  -  Calendário escolar  

O calendário escolar foi realizado de acordo como planeado. De acordo com o previsto, foi proposto 

pelo Conselho Pedagógico e homologado pelo Conselho Diretivo. 

 

O calendário foi o seguinte: 

 

Períodos letivos: 

� Início das atividades do 1º semestre 

- 13/09/2010 - (2.º, 3.º e 4.º anos) 

- 20/09/2010 - (1.º ano) 

� Início das atividades do 2.º semestre 

-  14/02/2011 

� Época de frequências, exame normal / recurso / melhoria de nota: 

- 31/01/2011 a 11/02/2011 – (1.º semestre) 

- 20/06/2011 a 29/07/2011 – (2.º semestre) 

� Época de exame especial: 

-  01/09/2011 a 09/09/2011  

Períodos não letivos: 

� Férias letivas 

- Férias de Natal – 20/12/2010 a 02/01/2011 (inclusive) 

- Férias de Carnaval – 07/03/2011 e 08/03/2011 

- Férias de Páscoa – 22/04/2011 a 01/05/2011 (inclusive) 

- Férias de Verão – 01/08/2011 a 31/08/2011 (inclusive) 

Pausas letivas: 

- Semana Académica – 02/05/2011 a 06/05/2011 (inclusive) 

- Encontro Nacional de Estudantes de Enfermagem – 23/05/2011 a 27/05/2011 

(inclusive) 
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Dias sem atividades letivas 

- Abertura solene do ano letivo – 22/09/2010 

- Dia da Escola – 15/06/2011 

- Encerramento solene do ano letivo – 29/07/2011 

 

1 .4 -  Organizaç ão e  funcionamento do curso  

O Curso de Licenciatura em Enfermagem da ESEP foi coordenado ao longo do ano letivo 2010/2011 

pelo Prof. Doutor António Luís Carvalho. 

De acordo com o determinado em Conselho Científico, cada uma das Unidades Curriculares foi 

coordenada por um professor do quadro de pessoal. 

O plano de estudos (anexo 2) estrutura-se em dois biénios, o primeiro integrando unidades 

curriculares teóricas e o segundo unidades curriculares de ensino clínico e estágio, num total de 240 

créditos (ECTS). 

As unidades curriculares são semestrais e constituídas por aulas teóricas e seminários de frequência 

facultativa, e aulas teórico-práticas, práticas laboratoriais, orientação tutorial, ensino clínico e estágio 

de frequência obrigatória. 

Aos créditos atribuídos a cada unidade curricular, corresponde o número de horas que é considerado 

como o total de trabalho despendido pelo estudante. O número de horas de contacto em cada 

unidade curricular refere-se às horas presenciais em sala de aula. 

Todas as unidades curriculares estão sujeitas a avaliação que pode ser contínua, periódica ou final 

(regulamento geral do regime de avaliação, frequência e inscrição do curso de licenciatura em 

enfermagem).  

No fim de cada semestre existe uma época de exame final que compreende o exame normal. 

No fim do ano letivo há uma época de exame de recurso e especial. Para a realização de cada um 

destes, o estudante tem que apresentar requerimento até 72 horas após a afixação do resultado da 

prova de exame. 

Na classificação final de cada unidade curricular, considera-se aprovado o estudante que tenha 

obtido nota igual ou superior a dez valores. 
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Aos estudantes do curso é exigida a aquisição das competências estabelecidas pela Ordem dos 

Enfermeiros para o enfermeiro de cuidados gerais. Habilita ao exercício de funções de Enfermeiro, 

após atribuição do respetivo título profissional pela Ordem dos Enfermeiros. 

 

1 .5 -  Trans ição c urricular  

O Plano de estudos do Curso de Licenciatura em Enfermagem foi avaliado por toda a comunidade 

escolar ao longo dos anos do seu funcionamento.  

O Conselho Técnico-Científico desenvolveu diversas estratégias no sentido de ouvir os professores, 

os estudantes e as instituições de saúde, de que resultou uma proposta de alteração da organização 

curricular. 

A nova organização curricular pretende responder aos problemas detetados, sobretudo à 

necessidade de adequar os conteúdos e diminuir o número de unidades curriculares, adequar à nova 

organização dos cuidados de saúde primários e reorganizar os horários das atividades letivas. 

Foi decidido que no final do ano letivo 2010/2011 seria feita a transição curricular para a nova 

organização, de acordo com o respetivo regulamento. Os trabalhos desenvolvidos ao longo deste ano 

letivo, permitiram preparar a transição curricular assegurando o respeito pelas legítimas expectativas 

dos estudantes e os necessários regimes de transição entre as unidades curriculares (UC) realizadas 

quer por frequência, quer por creditação no plano de estudos anterior, e a nova organização 

curricular. 

 

1 .6 -  Estudantes inscritos  

Ao longo do ano letivo 2010/2011 foram diplomados com o Curso de Licenciatura em Enfermagem 

290 estudantes. 

No primeiro ano do CLE estiveram inscritos 286 estudantes. Destes, 15 anularam a matrícula. No 

segundo ano inscreveram-se 263 estudantes e desistiram 6. No terceiro ano estiveram inscritos 248 e 

não desistiu nenhum. No quarto ano inscreveram-se 339 estudantes tendo desistido 2. 

 

 

 

 

DISCIPLINA Total  inscritos 
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Introdução à Enfermagem 337 

Psicologia do desenvolvimento 321 

Sociologia da saúde 321 

Anatomia 326 

Bioquímica 318 

Saúde e ambiente 324 

Microbiologia e métricas em saúde 350 

Informática 323 

Introdução à investigação 323 

Psicologia da saúde e da doença 337 

Antropologia da saúde 331 

Fisiologia 326 

Parentalidade 350 

Processos familiares e comunitários 336 

Envelhecimento 327 

Processos de informar 333 

Língua gestual portuguesa 321 

Desenvolvimento pessoal e social 112 

Culturas e políticas europeias 218 

História da Enfermagem 220 

A pessoa com deficiência  221 

Línguas Europeias - Inglês 215 

Línguas Europeias - Espanhol 166 

Respostas corporais à doença I 170 

Comportamento e relação 265 

Autocuidado 264 

Intervenções resultantes de prescrições 263 

Farmacologia 268 

Patologia I 287 

Bioética 298 

Respostas corporais à doença II 276 

Prestador de cuidados 275 

Gestão em Enfermagem 270 

Introdução à prática clínica 271 

Patologia II 271 

Empreendedorismo 284 

Intervenção em situações de catástrofe 160 

Sistemas de informação em saúde 161 

Prevenção e Controlo de Infecção nos Serviços de Saúde 105 

Terapias complementares 155 

Enfermagem de saúde ocupacional 164 

Estomaterapia 108 

Teoria das Transições  108 

Ensino clínico de enfermagem na comunidade – int. comunitária 107 

Ensino clínico de enfermagem hospitalar - medicina 241 

Ensino clínico de enfermagem na comunidade – int. família 264 

Ensino clínico de enfermagem hospitalar - cirurgia 258 

Enfermagem e cidadania 255 

Investigação 270 

Saúde infantil e juvenil 266 

 

Saúde mental 299 

Saúde materna 293 
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Projeto de investigação em Enfermagem 293 

Estágio de integração à vida profissional 316 

 

1 .7 -  Regime de frequência,  avaliação e  inscrição 

O Regulamento Geral do regime de Frequência, de Avaliação e de Inscrição do Curso de Licenciatura 

em Enfermagem (anexo 3), explicita os vários aspetos centrais da organização e funcionamento do 

Curso. 

No cumprimento do referido Regulamento, o Conselho Científico da Escola Superior de Enfermagem 

do Porto, aprovou o regime de avaliação deste ano letivo (anexo 4), que foi integralmente cumprido. 

 

1 .7.1  -  Avaliação da aprendiz agem 

A avaliação realizada em cada Unidade Curricular respeitou os regimes de avaliação que foram 

aprovados e publicitados pelo Conselho Científico. 

Os resultados obtidos pelos estudantes permitem concluir que a maioria obteve o desejado sucesso 

nas atividades desenvolvidas. 

 

UNIDADE CURRICULAR Aprov. Rep. MEDIA 

Introdução à Enfermagem 271 66 12,78 

Psicologia do desenvolvimento 277 44 13,24 

Sociologia da saúde 280 41 15,03 

Anatomia 268 58 13,42 

Bioquímica 267 51 14,33 

Saúde e ambiente 272 52 13,75 

Microbiologia e métricas em saúde 277 73 12,29 

Informática 280 43 14,71 

Introdução à investigação 277 60 13,52 

Psicologia da saúde e da doença 275 56 14,24 

Antropologia da saúde 283 43 16,39 

Fisiologia 272 78 12,15 

Parentalidade 275 61 12,84 

Processos familiares e comunitários 276 51 13,32 

Envelhecimento 282 51 13,91 

Processos de informar 274 47 15,67 

Língua gestual portuguesa 98 14 15,52 

Desenvolvimento pessoal e social 184 34 15,05 

Culturas e políticas europeias 190 30 15,57 

 

 

História da Enfermagem 178 43 13,92 

A pessoa com deficiência  191 24 14,09 

Línguas Europeias - Inglês 140 26 14,65 
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Línguas Europeias - Espanhol 152 18 15,98 

Respostas corporais à doença I 243 22 13,59 

Comportamento e relação 242 22 14,81 

Autocuidado 245 18 15,04 

Intervenções resultantes de prescrições 248 20 13,53 

Farmacologia 252 35 11,23 

Patologia I 254 44 11,65 

Bioética 238 38 12,21 

Respostas corporais à doença II 247 28 13,37 

Prestador de cuidados 253 17 13,97 

Gestão em Enfermagem 253 18 13,40 

Introdução à prática clínica 250 21 14,84 

Patologia II 247 37 12,03 

Empreendedorismo 149 11 15,58 

Intervenção em situações de catástrofe 153 8 16,08 

Sistemas de informação em saúde 101 4 14,55 

Prevenção e Controlo de Infecção nos Serviços de Saúde 144 11 11,80 

Terapias complementares 156 8 14,83 

Enfermagem de saúde ocupacional 102 6 14,50 

Estomaterapia 105 3 13,04 

Teoria das Transições  97 10 14,56 

Ensino clínico enfermagem na comunidade – int. comunitária 237 4 15,68 

Ensino clínico enfermagem hospitalar - medicina 234 30 14,34 

Ensino clínico enfermagem na comunidade - int família 240 18 15,17 

Ensino clínico enfermagem hospitalar - cirurgia 241 14 14,60 

Enfermagem e cidadania 261 9 14,04 

Investigação 252 14 14,79 

Saúde infantil e juvenil 278 21 15,60 

Saúde mental 284 9 16,34 

Saúde materna 285 8 15,86 

Projecto de investigação em Enfermagem 307 9 17,19 

Estágio de integração à vida profissional 279 16 16,71 

 

1 .7.2  -  Avaliação das unidades  curriculares 

Todas as unidades curriculares que integram o plano de estudos, são objeto de avaliação.  

A avaliação planeada e aprovada em Conselho científico assentou na apreciação feita pelos 

estudantes no final do ano letivo. Esta avaliação, sem carácter obrigatório, foi feita abrangendo um 

conjunto de parâmetros. 

Apresenta-se, em síntese, os scores médios da apreciação dos estudantes por Unidade Curricular e 

pelos professores que lecionaram cada uma delas. 

A apreciação foi feita numa escala de 1 a 5. 

 

UNIDADE CURRICULAR Score 
UC 

Score Profs 

A pessoa com deficiência  3,65 3,81 

Anatomia 4,16 4,47 
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Antropologia da saúde 3,78 4,16 

Autocuidado 3,96 4,21 

Bioética 3,46 3,57 

Bioquímica 4,19 4,27 

Comportamento e relação 4,01 4,09 

Culturas e políticas europeias 3,38 4,37 

Desenvolvimento pessoal e social 4,26 4,62 

Empreendedorismo 3,51 3,81 

Enfermagem de saúde ocupacional 3,82 4,11 

Enfermagem e cidadania 3,47 4,02 

Ensino clínico de enfermagem hospitalar - cirurgia 4,04 4,25 

Ensino clínico de enfermagem hospitalar - medicina 4,08 4,42 

Ensino clínico enfermagem na comunidade – int. comunitária 3,76 4,04 

Ensino clínico enfermagem na comunidade – int. família 3,96 3,99 

Envelhecimento 3,87 4,15 

Estágio de integração à vida profissional 4,30 3,90 

Estomaterapia 3,95 4,03 

Farmacologia 3,73 4,03 

Fisiologia 4,05 4,20 

Gestão em Enfermagem 3,65 4,04 

História da Enfermagem 3,61 4,32 

Informática 3,70 4,09 

Intervenção em situações de catástrofe 3,29 3,35 

Intervenções resultantes de prescrições 4,43 4,25 

Introdução à Enfermagem 3,81 4,01 

Introdução à investigação 3,67 4,04 

Introdução à prática clínica 4,30 4,28 

Investigação 3,88 4,15 

Língua gestual portuguesa 4,18 4,28 

Línguas Europeias - Espanhol 3,91 4,31 

Línguas Europeias - Inglês 4,30 4,59 

Microbiologia e métricas em saúde 3,41 3,74 

Parentalidade 4,34 4,42 

Patologia I 3,81 3,72 

Patologia II 3,85 3,92 

Prestador de cuidados 3,86 3,99 

Prevenção e Controlo de Infecção nos Serviços de Saúde 3,16 3,44 

Processos de informar 3,77 4,37 

Processos familiares e comunitários 3,75 3,95 

Projecto de investigação em Enfermagem 3,97 4,30 

 

Psicologia da saúde e da doença 4,23 4,28 

Psicologia do desenvolvimento 4,16 4,60 

Respostas corporais à doença I 4,46 4,51 

Respostas corporais à doença II 4,47 4,32 
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Saúde e ambiente 3,71 4,08 

Saúde infantil e juvenil 3,80 4,00 

Saúde materna 4,03 3,88 

Saúde mental 3,91 3,84 

Sistemas de informação em saúde 3,72 4,00 

Sociologia da saúde 3,08 3,42 

Teoria das Transições  3,88 4,13 

Terapias complementares 3,77 3,91 

 

A análise dos resultados obtidos permite concluir que todas as unidades curriculares e os respetivos 

professores obtiveram uma avaliação positiva. Numa escala de 1 a 5, todas têm scores superiores ao 

valor central. 

 

1 .8 -  Equipa pe dagógica 

A organização científico-pedagógica adotada pela Escola Superior de Enfermagem do Porto 

pressupõe a organização do trabalho docente em 4 equipas. 

Cada Unidade Curricular tem um coordenador e um conjunto de docentes que são responsáveis por 

cada uma das componentes. 

 

Unidade Curricular Coordenador 

Introdução à Enfermagem Paulo José Parente Gonçalves 
Anatomia Bárbara Luísa C. Almeida Leitão 
Fisiologia Bárbara Luísa C. Almeida Leitão 
Bioquímica Bárbara Luísa C. Almeida Leitão 
Psicologia do Desenvolvimento Lígia Maria Monteiro Lima  
Psicologia da Saúde e da Doença Lígia Maria Monteiro Lima  
Sociologia da Saúde Maria Vitória Barros C. Parreira  
Antropologia da Saúde Wilson Jorge Correia Pinto Abreu 
Saúde e Ambiente Margarida da Silva Neves de Abreu 
Microbiologia e Métricas Em Saúde Alzira Teresa V. Martins F. Santos 
Parentalidade Cândida da Assunção Santos Pinto  
Proc. Familiares e Comunitários Maria do Céu A. Barbieri Figueiredo  
Envelhecimento Margarida da Silva Neves de Abreu 
Informática José Luis Nunes Ramos 
Processos de Informar António Luís R. Faria Carvalho 
Introdução À Investigação Maria Delminda Pinto da Cunha 
Respostas Corporais À Doença I José Luis Nunes Ramos 
Respostas Corporais À Doença Ii José Luis Nunes Ramos 
Comportamento e Relação Carlos Alberto da Cruz Sequeira 

 

Auto Cuidado Berta Maria P. M. Salazar Almeida 

Prestador de Cuidados Abel Avelino de Paiva e Silva 
Patologia I Olga Maria Freitas S. O. Fernandes 
Patologia Ii Olga Maria Freitas S. O. Fernandes 
Farmacologia Maria Manuela Fonseca S. Meireles 
Intervenções Resultantes de Pres. Maria Cândida Malta Teixeira Silva 
Introdução À Prática Clínica Abel Avelino de Paiva e Silva 
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Gestão Em Enfermagem Maria Manuela F. P. Silva Martins   
Bioética Alzira da Conceição F. A. Ourives  
Ecec – Intervenção Comunitária Alzira Teresa V. Martins F. Santos 
Ecec – Intervenção na Família Manuela Josefa Teixeira 
Ensino Clínico Enf. Hosp: Medicina Paulino Artur Ferreira de Sousa 
Ensino Clínico Enf. Hosp: Cirurgia Olga Maria Freitas S. O. Fernandes 
Investigação Wilson Jorge Correia Pinto Abreu 
Projecto de Investigação Em Enf. Wilson Jorge Correia Pinto Abreu 
Enfermagem e Cidadania Marinha do Nascimento F. Carneiro  
Estágio de Integração à Vida Prof. Alda Rosa Barbosa Mendes  
Saúde Infantil e Juvenil M. Teresa Loureiro da Nazaré V. 
Saúde Materna Josefina M. Froes da Veiga Frade 
Saúde Mental Teresa Jesus Rodrigues Ferreira 
Lingua Gestual Portuguesa Lígia Maria Monteiro Lima  
Linguas Europeias Lígia Maria Monteiro Lima  
Desenvolvimento Pessoal e Social Lígia Maria Monteiro Lima  
Culturas e Políticas Europeias Wilson Jorge Correia Pinto Abreu 
História da Enfermagem Marinha Do Nascimento F. Carneiro  
Empreendedorismo Margarida da Silva Neves de Abreu 
Enfermagem Avançada Maria Do Céu A. Barbieri Figueiredo 
Intervenção Em Sit. de Catástrofe Teresa Jesus Rodrigues Ferreira 
Sistemas de Informação Em Saúde Filipe Miguel Soares Pereira 
Terapias Complementares Isilda Maria de O. Carvalho Ribeiro 
Prev. e Controlo Inf.  Serv. Saúde Alzira da Conceição F. A. Ourives  
A Pessoa Com Deficiência Maria Manuela F. P. Silva Martins   
Estomaterapia Célia Samarina Vilaça Brito Santos 
Enfermagem de Saúde Ocupacional Fernanda dos Santos Bastos 

 

Cada uma das unidades curriculares dispôs de um quadro de professores, internos e/ou externos, 

conforme se pode verificar no anexo 5. 
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1 .9 -  Conclusões 

O ano letivo 2010/2011 decorreu de acordo com o que foi planeado, recolhendo um parecer 

favorável da comunidade escolar. 

Ao longo deste documento verificámos que as várias unidades curriculares foram desenvolvidas no 

respeito do estipulado no plano de estudos e da legislação em vigor e que os estudantes obtiveram 

aproveitamento com classificações consideradas positivas. 

A avaliação do trabalho desenvolvido em cada unidade curricular foi também positiva, uma vez que a 

avaliação feita pelos estudantes e pelos professores resulta em pontuações acima dos valores 

médios.  

Acreditamos no entanto que poderemos melhorar alguns aspetos que têm provocado insatisfação 

junto dos estudantes, dos professores e dos funcionários não docentes, pelo que foi aprovada uma 

nova organização curricular. Assim, no início do próximo ano letivo será feita a transição curricular 

der acordo com o respetivo regulamento interno. 

As principais dificuldades sentidas com o planeamento e execução do Curso dizem respeito à 

alocação dos estudantes aos vários ensinos clínicos e às turmas, à articulação de horários de 

estudantes com unidades curriculares de vários. 

É propósito da ESEP desenvolver todas as estratégias necessárias à melhoria permanente de todos os 

processos. 

É importante referir que as sugestões apresentadas no relatório do CLE de 2009/2010, foram 

implementadas no ano letivo 2010/2011, nomeadamente: 

- Adequação da carga de trabalho dos estudantes aos objetivos do Curso, tendo em 

consideração que os estudantes tinham identificado a necessidade de trabalhar mais 7,65% 

do que o previsto nas UC teóricas e 173,75% nas UC de Ensino Clínico e Estágio. 

 
- Melhoria do processo de alocação dos estudantes aos ensinos clínicos: Com base na 

experiência acumulada, é possível afirmar que este é um processo difícil e com várias 

vertentes a considerar. Embora tenha sido utilizado um aplicativo informático capaz de fazer 

esta alocação de forma automática, procurando respeitar, dentro do possível, as opções os 

estudantes, verificámos ainda alguns problemas. A avaliação feita a todo o  
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processo de alocação, leva a propor que a alocação automática e totalmente aleatória passe 

a ser o método a utilizar.  

 

- Melhoria da alocação dos estudantes às turmas: A metodologia de trabalho associada ao 

planeamento do CLE assenta numa distribuição dos estudantes por turmas. Esta distribuição 

é influenciada por múltiplas variáveis, como a possibilidade de os estudantes estarem 

inscritos a UC de vários anos, de terem dispensa de algumas atividades de acordo com os 

seus estatutos. Resulta daqui, a possibilidade de existirem turmas com mais estudantes do 

que o desejado e outras com um número reduzido. Assim, procurámos melhorar a alocação 

automática dos estudantes às turmas, garantindo maior estabilidade no número de 

estudantes por turma. 

 

- Melhoria na articulação dos horários: Este aspeto está associado às dificuldades sentidas 

com a gestão dos espaços. Na verdade, a Escola tem salas que estão utilizadas até ao limite e 

que inviabilizam a articulação dos horários de forma mais adequada ao desenvolvimento de 

cada UC e aos interesses dos estudantes. Esta dificuldade tem sido ultrapassada com a boa 

vontade de todos. No entanto, a introdução da nova organização curricular será a chave para 

ultrapassar este problema, criando horários desarticulados para os dois primeiros anos do 

CLE. 

 

- Melhoria da participação dos estudantes no processo de avaliação: Ao longo dos últimos 

anos tem vindo a verificar-se um desinteresse dos estudantes neste processo, apesar dos 

esforços realizados em sentido contrário. Este processo tem sido voluntário e realizado por 

meios eletrónicos. À semelhança do que foi feito no ano anterior, no final do ano letivo foi 

desenvolvido um esforço no sentido de sensibilizar todos os estudantes para a importância 

da avaliação das várias unidades curriculares. O coordenador do CLE reuniu com cada uma 

das turmas de todos os anos, tendo resultado numa melhoria acentuada da participação dos 

estudantes.  
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2 - MESTRADO EM ENFERMAGEM MÉDICO-CIRÚRGICA 
 

2 .1 -  Nota introdutória  

O presente relatório do Mestrado em Enfermagem Médico-Cirúrgica (MEMC) da Escola Superior de 

Enfermagem do Porto (ESEP), relativo ao ano letivo 2010/2011, tem como objetivos descrever alguns 

aspetos centrais do desenvolvimento do curso, no sentido de identificar os seus pontos fortes e 

débeis. São esses os aspetos que descrevemos neste relatório, de forma analítica. A sua análise e a 

discussão em equipe pedagógica, determinaram algumas alterações ao planeamento do curso para o 

ano letivo subsequente, que serão explicitados nas notas finais.  

 

2 .2 -  Objet ivos  do curso  

Com o MEMC, espera-se que o estudante desenvolva e aprofunde competências nos domínios: 

prática profissional, ética e legal; prestação e gestão de cuidados; e, desenvolvimento profissional no 

âmbito da enfermagem médico-cirúrgica, nomeadamente que: 

• desenvolva competências de prestação de cuidados de enfermagem no âmbito da 

enfermagem médico-cirúrgica, que se constituam como ajuda profissional avançada à pessoa 

idosa e/ou com doença crónica, dependente ou em fim de vida, na experiência de transição; 

• desenvolva competências de prestação de cuidados de enfermagem no âmbito da 

enfermagem médico-cirúrgica, que se constituam como ajuda profissional avançada à pessoa 

em estado crítico; 

• desenvolva competências de coordenação de equipas de enfermagem, orientadas para a 

prestação de cuidados aos clientes, ao longo de um “continuum” de cuidados, no âmbito da 

enfermagem médico-cirúrgica, que se constituam como estratégico de promoção da 

qualidade do exercício profissional dos enfermeiros e, por inerência, da qualidade dos 

cuidados. 
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2 .3 –  Procur a do curso 

O MEMC teve uma boa procura no ano letivo em análise, tendo em conta que as candidaturas ao 

curso, no primeiro ano (N=73), excederam largamente o número de vagas disponibilizadas para o 

mesmo (30). 

Para o segundo ano do curso, concorreram para prosseguimento de estudos (exclusivamente para 

estudantes que realizaram o CPLEEMC na ESEP em anos letivos anteriores), 14 estudantes. 

 

2 .4 -  Organizaç ão e  funcionamento do curso  

O MEMC inscreve-se no 2.º ciclo de estudos em Enfermagem, com um total de 120 ECTS, com a 

duração normal de quatro semestres, cujo plano curricular foi publicado no Diário da República, 2.ª 

série, N.º 133 de 12 de Julho de 2010.  

Propõe-se conseguir uma formação que assegure aos estudantes, para além de um conhecimento 

aprofundado sobre um alargado conjunto de temáticas de cariz médico-cirúrgica, uma componente 

de aplicação dos conhecimentos e saberes adquiridos às atividades concretas do seu perfil 

profissional. No terceiro e quarto semestres, é ainda desenvolvida a capacidade do estudante de 

desenvolver conhecimento científico em Enfermagem.  

O plano de estudos organiza-se em diferentes unidades curriculares obrigatórias com 64 ECTS, que 

inclui sete unidades curriculares transversais obrigatórias (quatro no primeiro ano e três no segundo) 

em todos os Cursos de Mestrado em Enfermagem da ESEP, com um total de 18 ECTS, sendo as 

restantes específicas do curso; e ainda unidades curriculares optativas, num total de 56 ECTS, 

perfazendo, assim, um total de 120 ECTS (Anexo 6). 

Assim pretendemos, com o plano curricular proposto, assegurar o desenvolvimento das 

competências necessárias para o exercício da atividade profissional, respondendo às exigências do 

perfil de enfermeiro especializado em contextos de Enfermagem Médico-Cirúrgica definido pela 

Ordem dos Enfermeiros e ainda a aquisição de competências definidas para o grau de Mestre em 

Enfermagem (segundo ciclo). 

As unidades curriculares constantes do plano de estudos foram distribuídas pelos quatro semestres 

de duração do curso, conforme se apresenta na tabela seguinte. 
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UNIDADES CURRICULARES POR SEMESTRE   

 Unidade Curricular                                                                                    1.º sem. 2.º sem. 3.º sem. 4.º sem 

Epistemologia da Enfermagem   x    
Ética de Enfermagem   x    
Prática Baseada na Evidência   x    
Introdução à Supervisão Clínica em Enfermagem  x    
Transições Saúde/doença  x    
Processos Adaptativos e Autocontrolo  x    
Autocuidado II  x    
Prestador de Cuidados II  x    
Gestão de casos   x    
Doente em Estado Crítico  x    
Cuidados Continuados  x    
Projecto de Estágio em Enfermagem Médico-
Cirúrgica 

  x   

Estágio I – Enfermagem Médico-Cirúrgica   x   
Estágio II – Área de Projecto em Enfermagem 
Médico-Cirúrgica 

  x   

Controlo de Infecção (Optativa)  x    
Qualidade em Saúde (Optativa)  x    
Economia em Saúde (Optativa)  x    
Terapias Complementares e Reabilitação (Optativa)   x   
Reabilitação Gerontogeriátrica (Optativa)   x        
Actividade Física e Desenvolvimento Humano 
(Optativa) 

               x   

Introdução aos Sistemas de Informação em 
Enfermagem 

               x   

Investigação em Enfermagem    x  
Metodologias de análise quantitativa de dados    x  
Metodologias de análise qualitativa de dados    x  
Dissertação (Optativa)    x    x 

 

As unidades curriculares constantes do curso são, na sua globalidade, semestrais (com exceção da UC 

Dissertação, que é anual) e desenvolveram-se em aulas teóricas, teórico-práticas e seminários com o 

grande grupo de estudantes (30 estudantes); as aulas de orientação tutorial desenvolveram-se em 

grupos de 15 estudantes; e o ensino clínico em grupos de menores proporções (1 ou 2 estudantes 

por serviço), de acordo com as especificidades dos serviços e respetivas instituições de saúde. No 

segundo ano, e na unidade curricular de Dissertação (a que todos os estudantes do curso optaram) 

os estudantes selecionaram, de acordo com as áreas temáticas em estudo, um Professor orientador 

(Professor Doutorado) que, em algumas situações foi coadjuvado por um coorientador (Mestre).  

As aulas de tronco comum teóricas, teórico-práticas e seminários são desenvolvidas em conjunto 

com os restantes estudantes de todos os cursos de mestrado da ESEP.  

Cada unidade curricular foi desenvolvida de forma autónoma, gerida pelo seu coordenador, 

permitindo a sua concretização independentemente de todas as outras, embora integrada numa   

 

 



Página 22 de 157 

 

unidade (que são os objetivos específicos do curso e o seu plano de estudos), planeada e avaliada de 

acordo com as orientações da coordenadora do curso.  

Os ECTS atribuídos a cada unidade curricular do curso são correspondentes ao número de horas que 

é considerado como o total de trabalho despendido pelo estudante. O número de horas de contacto 

em cada unidade curricular corresponde às horas presenciais em sala de aula ou local de estágio. 

O número de horas em sala de aula foi o considerado necessário para que o estudante adquirisse as 

competências requeridas, em conjugação com outro tipo de atividades, nomeadamente através de 

pesquisa, estudo orientado, ou em contexto clínico ou assistencial. Foi adotado um sistema study-

oriented, que permitiu a cada estudante a gestão do seu tempo de aprendizagem, de acordo com os 

seus interesses e motivação.  

Privilegiou-se o ensino clínico como lugar de integração de conhecimentos teóricos e teórico-práticos 

necessários à aquisição de competências.  

Neste contexto, foi dada a oportunidade aos estudantes de contactarem com a realidade 

experiencial dos contextos de tratamento ao doente crítico (serviços de cuidados intensivos ou 

serviço de urgência); do doente crónico, dependente no autocuidado e em alguns casos, o seu 

prestador de cuidados (serviços de cirurgia e de medicina) e ainda em contextos de cuidados 

continuados ou doente em fase final de vida (serviços de cuidados continuados ou cuidados 

paliativos). Estas experiências foram disponibilizadas especificamente na unidade curricular de 

Estágio I – Enfermagem Médico-Cirúrgica.  

Tendo como objetivo que cada estudante tivesse a possibilidade de criar o seu próprio percurso 

formativo, tendo em conta as suas áreas de interesse e a sua experiência prévia, foi dada a 

possibilidade de cada estudante construir o seu próprio projeto profissional na área de Enfermagem 

Médico-Cirúrgica. Assim, cada estudante construiu um projeto profissional, em consonância com os 

objetivos do curso e implementou-o num determinado campo de estágio, selecionado por si, de 

modo a integrar os conhecimentos obtidos ao longo do curso. Este momento de desenvolvimento de 

competências específicas em Enfermagem Médico-Cirúrgica, foi  

conseguido na unidade curricular de Estágio II – Área de Projecto em Enfermagem Médico-Cirúrgica.  

 

2 .5 -  Horário e  c ale ndário escolar  

O curso funcionou em regime pós-laboral.  
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O horário das atividades letivas do 1.º ano do curso desenvolveu-se, por padrão, às segundas e 

quartas-feiras entre as 20 e as 24 horas; sextas-feiras entre as 14 e as 20 horas e sábados entre as 8 e 

as 20 horas.  

O horário das atividades letivas do 2.º ano do curso desenvolveu-se, por padrão, às terças e quintas-

feiras entre as 15 e as 20 horas. 

O calendário escolar foi elaborado de acordo com o Despacho do Presidente da ESEP e publicitado 

no portal ESEP. 

Apesar de ser respeitado o calendário letivo apresentado, em ensino clínico, foi dada a possibilidade 

aos estudantes, de fazerem a sua gestão de horários em tempos letivos e não letivos, condicionado à 

presença dos Enfermeiros Especialistas em Enfermagem Médico-Cirúrgica dos serviços, orientadores 

dos referidos ensinos clínicos.  

 

2 .6 -  Estudantes inscritos/d iplomados 

No primeiro ano do curso (1.º e 2.º semestres), estiveram inscritos 28 estudantes, dos quais dois se 

encontravam inscritos em tempo parcial e dois estudantes suspenderam a sua inscrição. No segundo 

ano do curso (3.º e 4.º semestres) estiveram inscritos 14 estudantes.  

No final do ano letivo 2010/2011 terminaram o primeiro ano do curso, 26 estudantes. Nenhum 

estudante terminou o segundo ano do curso no final do ano letivo.  

Aos estudantes que terminaram o primeiro ano do curso, foi-lhes dada a possibilidade de se 

inscreverem no Curso de Pós-Licenciatura de Especialização em Enfermagem Médico-cirúrgica e 

obterem, por creditação das unidades curriculares do curso, o Diploma de Pós-licenciatura.  

Alguns estudantes obtiveram creditação a unidades curriculares do curso, atribuída pelo Conselho 

Técnico-Científico da ESEP, como descrito na tabela seguinte: 

ESTUDANTES INSCRITOS POR UNIDADE CURRICULAR 

  
Unidade Curricular                                                                                  

 N.º Estudantes 
Inscritos 

N.º 
Estudantes  

UC creditada 

Epistemologia da Enfermagem   19 24 
Ética de Enfermagem   17 26 
Prática Baseada na Evidência   23 20 
Introdução à Supervisão Clínica em Enfermagem  20 23 
Transições Saúde/doença  25 17 
Processos Adaptativos e Autocontrolo  26 17 
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Autocuidado II  26 17 
Prestador de Cuidados II  24 17 
Gestão de casos   26 15 
Doente em Estado Crítico  26 16 
Cuidados Continuados  26 17 
Projecto de Estágio em Enfermagem Médico-
Cirúrgica 

 24 17 

Estágio I – Enfermagem Médico-Cirúrgica  28 15 
Estágio II – Área de Projecto em Enfermagem 
Médico-Cirúrgica 

 24 15 

Controlo de Infecção (Optativa)  16 15 
Qualidade em Saúde (Optativa)  19 13 
Economia em Saúde (Optativa)  18 16 
Terapias Complementares e Reabilitação (Optativa)  7 2 
Reabilitação Gerontogeriátrica (Optativa)  4 0 
Actividade Física e Desenvolvimento Humano 
(Optativa) 

 4 0 

Introdução aos Sistemas de Informação em 
Enfermagem (Optativa) 

 6 4 

Investigação em Enfermagem  14 1 
Metodologias de análise quantitativa de dados  14 1 
Metodologias de análise qualitativa de dados  14 1 
Dissertação (Optativa)  14 0 

 

De notar que 14 estudantes, titulares do Diploma de Especialização em Enfermagem Médico-

Cirúrgica obtido no âmbito do respetivo curso de pós-licenciatura de especialização realizado, em 

anos anteriores na ESEP, foram-lhe creditadas todas as unidades curriculares do 1.º ano do MEMC, 

tendo-se inscrito no 2.º ano do curso para prosseguimento de estudos. 

 

2 .7 -  Equipa pe dagógica 

A organização científico-pedagógica adotada pela ESEP não pressupõe uma equipe de docentes 

destacada para o MEMC, pelo que os docentes que integram este curso lecionam também em outros 

cursos, nomeadamente no CLE.  

O MEMC foi coordenado pela Professora Coordenadora Célia Samarina Vilaça de Brito Santos.  

Cada unidade curricular teve um coordenador pedagógico, responsável pela unidade curricular, que 

lecionou nessa unidade curricular acompanhado, em alguns casos, por outro docente que com ele 

colaboraram. Os professores que lecionaram o curso são maioritariamente especialistas em 

Enfermagem Médico-Cirúrgica.  

Na tabela seguinte, apresentamos o coordenador pedagógico de cada uma das unidades curriculares 

do curso. 

 

Unidade Curricular Coordenador Pedagógico 

Epistemologia da Enfermagem  Abel Avelino Paiva e Silva 
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Ética de Enfermagem  Ana Paula dos Santos Jesus Marques França 
Prática Baseada na Evidência  Maria do Céu Aguiar Barbieri de Figueiredo 
Introdução à Supervisão Clínica em Enfermagem Wilson Correia de Abreu 
Transições Saúde/doença Maria do Céu Aguiar Barbieri de Figueiredo 
Processos Adaptativos e Autocontrolo Célia Samarina Vilaça de Brito Santos 
Autocuidado II Maria Alice Correia de Brito 
Prestador de Cuidados II Paulo Alexandre Machado Puga 
Gestão de casos  Filipe Miguel Soares Pereira 
Doente em Estado Crítico José Luís Nunes Ramos 
Cuidados Continuados  Olga Maria Freitas Simões Oliveira Fernandes 
Projecto de Estágio em Enfermagem Médico-
Cirúrgica 

Paulo José Parente Gonçalves 

Estágio I – Enfermagem Médico-Cirúrgica José Luís Ramos 
Estágio II – Área de Projecto em Enfermagem 
Médico-Cirúrgica 

Célia Samarina Vilaça de Brito Santos 

Controlo de Infecção (Optativa) Alzira da Conceição F. Afonso Ourives 

Qualidade em Saúde (Optativa) Natália de Jesus Barbosa Machado 
Economia em Saúde (Optativa) Ana Paula Prata Amaro de Sousa 

Terapias Complementares e Reabilitação (Optativa)  Maria Delminda Pinto da Cunha   

Reabilitação Gerontogeriátrica (Optativa) Maria Manuela Pereira Ferreira Martins  

Actividade Física e Desenvolvimento Humano 
(Optativa) 

Maria do Carmo Alves da Rocha  

Introdução aos Sistemas de Informação em 
Enfermagem (Optativa) 

Paulino Artur Ferreira de Sousa   

Investigação em Enfermagem  Célia Samarina Vilaça de Brito Santos  

Metodologias de análise quantitativa de dados Wilson Jorge Correia de Abreu 
Metodologias de análise qualitativa de dados Alzira Teresa Vieira Martins dos Santos 

Dissertação Célia Samarina Vilaça de Brito Santos 

 

O MEMC foi assegurado, quase integralmente por docentes internos à ESEP, com exceção de 6 horas 

de aulas teóricas na unidade curricular de Transições Saúde/Doença e 2 horas na unidade curricular 

optativa de Controlo da Infeção, lecionadas por Professores Convidados. A orientação de ensino 

clínico foi ainda assegurada por dois Assistentes, enfermeiros especialistas em Enfermagem Médico-

Cirúrgica, num total de 250 horas.  

Em anexo, apresentamos a distribuição de docentes que colaboraram no curso, bem como as 

modalidades letivas correspondentes (Anexo 7). 

 

2 .8 -  Regime de frequência e de  avaliação  

O MEMC regeu-se, no seu processo de frequência e avaliação, pelo Regulamento do 2.º ciclo de 

estudos, bem como pelo Regulamento de Frequência e Avaliação dos Cursos da ESEP, elaborados 

pelo Conselho Técnico-Científico da ESEP e aprovados pelo seu Presidente. 
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Estes documentos, pela sua importância no desenvolvimento do curso, foram apresentados e 

discutidos com os estudantes no início do curso e encontraram-se disponíveis no portal da ESEP, 

durante todo o ano letivo. 

No início de cada uma das unidades curriculares do curso, foi acordado o seu processo avaliativo com 

os estudantes. Neste contexto, todas as unidades curriculares teóricas foram sujeitas a uma 

avaliação periódica, especificamente através da elaboração de trabalhos individuais ou trabalhos em 

grupo com apresentação e discussão em sala de aula. Para todos eles foram definidos os parâmetros 

e os critérios a adotar na sua avaliação. 

Para as unidades curriculares de ensino clínico foi utilizada a avaliação contínua e avaliação final, 

através da definição de parâmetros e critérios previamente definidos para o desenvolvimento do 

estágio e ainda a análise e discussão de um relatório final do mesmo. 

Em anexo, apresentamos os Regimes de Avaliação das unidades curriculares do curso (Anexo 8). 

No final de cada semestre teve lugar a época de exames finais, que compreendeu o exame normal e 

o exame de recurso, para os estudantes que não obtiveram aprovação na avaliação periódica ou que 

pretendiam melhoria de nota. No final do ano letivo, teve lugar a época de exame especial.  

Na classificação final de cada unidade curricular, considerou-se aprovado o estudante que tenha 

obtido nota igual ou superior a dez valores. 

Na tabela seguinte apresentamos os resultados finais das classificações obtidas pelos estudantes nas 

diferentes unidades curriculares do curso. A sua análise permite-nos concluir que a grande maioria 

dos estudantes sujeitos ao processo de avaliação obteve aprovação em todas as unidades 

curriculares, com médias finais por unidade curricular que se situaram entre um mínimo de 14 e um 

máximo de 18 valores.  

 
Unidade Curricular                                                                                  

N.º 
Estudantes 
Aprovados 

Média  
(valores) 

Moda 
(valores) 

Epistemologia da Enfermagem  19 14,5 16 
Ética em Enfermagem 17 17,0 18 
Prática Baseada na Evidência  22 14,0 16 
Introdução à Supervisão Clínica em Enfermagem 19 17,8 18 
Transições Saúde/doença 24 15,0 14 
Processos Adaptativos e Autocontrolo 24 14,3 14 
Autocuidado II 24 14,3 15 
Prestador de Cuidados II 23 15,4 14 
Gestão de casos  24 15,1 14 
Doente em Estado Crítico 26 16,0 17 
Cuidados Continuados 24 14,1 15 

 

Projecto de Estágio em Enfermagem Médico-
Cirúrgica 

21 15,2 14 
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Estágio I – Enfermagem Médico-Cirúrgica 24 14,3 16 
Estágio II – Área de Projecto em Enfermagem 
Médico-Cirúrgica 

23 16,4 18 

Controlo de Infecção (Optativa) 15 16,4 16 
Qualidade em Saúde (Optativa) 17 14,1 12 
Economia em Saúde (Optativa) 18 14,5 14 
Terapias Complementares e Reabilitação 
(Optativa)  

5 16,4 16 

Reabilitação Gerontogeriátrica (Optativa) 4 14,8 14 

Actividade Física e Desenvolvimento Humano 
(Optativa) 

4 15,0 15 

Introdução aos Sistemas de Informação em 
Enfermagem (Optativa)  

5 16,0 17 

Investigação em Enfermagem 14 16,4 19 
Metodologias de análise quantitativa de dados 14 17,9 18 
Metodologias de análise qualitativa de dados 14 16,2 15 
Dissertação - - - 

 

2 .9 -  Avaliaçã o das unidade s curricu lares e do  curso 

Neste capítulo, analisamos a avaliação realizada pelos estudantes e pelos docentes sobre as 

diferentes unidades curriculares e sobre o curso no geral. A informação relativa a algumas unidades 

curriculares não é apresentada, por ausência de dados. 

 

2 .9.1  -  Avaliação realizada pelos estudante s  

Todas as unidades curriculares que integram o plano de estudos do MEMC foram disponibilizadas 

para avaliação pelos estudantes, no final do ano letivo.  

Apresentamos nos gráficos seguintes, os scores médios da apreciação dos estudantes relativos a cada 

uma das unidades curriculares do curso e dos professores que as lecionaram. 

A apreciação foi feita numa escala de 1 a 5. 
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A. Apreciação dos estudantes relativa ao interesse pelas unidades curriculares do curso 

 

Nota: Os valores apresentados dizem respeito ao score  médio dos itens relativos ao interesse dos estudantes pelas UC do curso. 

 

A análise dos resultados obtidos permite-nos adiantar as seguintes conclusões: 

Todas as unidades curriculares obtiveram uma avaliação positiva, pois todas apresentam um score 

igual ou superior a 4,0. Estes resultados indicam que todas as unidades curriculares do curso foram 

avaliadas como tendo muito interesse.  

De salientar que as unidades curricular de Epistemologia da Enfermagem, Gestão de Casos, 

Introdução aos Sistemas de Informação em Enfermagem, Prestador de Cuidados II e Projecto de 

Estágio em Enfermagem Médico-Cirúrgica  foram as unidades curriculares que apresentaram um 

score mais elevado (4,4).   

 

 

 

 

 

 

 

 

3,7   3,8   3,9   4,0   4,1   4,2   4,3   4,4   4,5   

Transições Saúde/doença

Qualidade em Saúde 

Projecto de Estágio em EMC

Processos Adaptativos e Autocontrolo

Prestador de Cuidados II

Prática Baseada na Evidência 

Investigação em Enfermagem

Introd. S.  de Informação em Enf.

Introd. à Supervisão Clínica em Enfermagem

Gestão de casos 

Ética em Enfermagem

Estágio I – Enfermagem Médico-Cirúrgica

Epistemologia da Enfermagem 

Economia em Saúde 

Doente em Estado Crítico

Dissertação

Cuidados Continuados

Controlo de Infecção 

Autocuidado II

Apreciação relativa ao interesse pelas UC

Score médio dos itens 
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B. Apreciação dos estudantes relativa ao funcionamento das unidades curriculares do curso 

 

 Nota: Os valores apresentados dizem respeito às respostas dos estudantes à questão “Diga-nos, como classifica no global” relativa ao 

funcionamento das UC do curso. 

 

No que se refere à opinião dos estudantes sobre o funcionamento das unidades curriculares do 

curso, os resultados indicam que todas apresentam uma apreciação positiva, uma vez que os valores 

inferiores se situam no ponto médio da escala (3.0).   

A unidade curricular de Introdução aos Sistemas de Informação em Enfermagem apresenta o score 

mais elevado (4,3).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5   1,0   1,5   2,0   2,5   3,0   3,5   4,0   4,5   

Transições Saúde/doença
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Processos Adaptativos e Autocontrolo

Prestador de Cuidados II

Prática Baseada na Evidência 

Investigação em Enfermagem

Introd. S.  de Informação em Enf.

Introd. à Supervisão Clínica em Enfermagem

Gestão de casos 

Ética em Enfermagem

Estágio I – Enfermagem Médico-Cirúrgica

Epistemologia da Enfermagem 

Economia em Saúde 

Doente em Estado Crítico

Dissertação

Cuidados Continuados

Controlo de Infecção 

Autocuidado II

Apreciação relativa ao funcionamento das UC
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C. Apreciação dos estudantes relativa aos docentes das unidades curriculares do curso 

 

Nota: Os valores apresentados dizem respeito às respostas dos estudantes à questão “Diga-nos, como avalia no global” relativa aos 

docentes das UC do curso 

 

No que diz respeito à avaliação dos estudantes relativamente aos professores de cada uma das 

unidades curriculares, podemos referir que se situa entre um mínimo de 3,0 nas unidades curriculares 

de Controlo de Infecção, Estágio I – Enfermagem Médico-cirúrgica e Ética em Enfermagem e um 

máximo de 5,0 nas unidades curriculares de Introdução aos Sistemas de Informação em Enfermagem, 

Investigação em Enfermagem e Dissertação.  

Podemos concluir que a apreciação dos estudantes relativamente aos docentes do curso é de 

suficiente a muito boa.  

 

  

           Média 
Score _ Interesse Curso1 

Média 
Score_Curso2 

Média 
Score_Prof.  

Curso3 

Média 
Score_Recursos  

Curso4 
              4,3 3,7              4,1              4,0 

Nota: 1 O valor do score refere-se à opinião dos estudantes sobre “Apreciação global relativa ao interesse do estudante pelas 

unidades curriculares do curso”; 

 

 

 

0,5 0,9 1,3 1,7 2,1 2,5 2,9 3,3 3,7 4,1 4,5 4,9

Transições saúde/doença

Qualidade em saúde

Projecto de estágio em Enfermagem MC

Processos adaptativos e auto controlo

Prestador de cuidados II

Prática baseada na evidência

Investigação em Enfermagem

Introd. S.  de Informação em Enf.

Introd. à Supervisão Clínica em Enfermagem

Gestão de casos

Ética de Enfermagem

Estágio I - Enfermagem Médico-Cirúrgica

Epistemologia da Enfermagem

Economia em saúde

Doente em estado crítico

Dissertação

Cuidados continuados

Controlo de Infecção

Autocuidado II

Apreciação relativa aos docentes das UC

Score médio dos itens 
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2 O valor do score relativo ao curso refere-se às respostas dos estudantes à questão “Diga-nos, como classifica no 

global, incluindo todas as unidades curriculares do curso”; 

3 O valor do score relativo aos professores do curso refere-se às respostas dos estudantes à questão “Diga-nos, como 

classifica no global, incluindo todos os docentes do curso”. 

4
 O valor do score relativo aos recursos do curso refere-se à média das respostas dos estudantes às questões relativas à 

apreciação sobre os recursos da ESEP.
 

 

Como é possível verificar pela tabela anterior, quer o interesse do curso em geral, quer a avaliação 

global das diferentes unidades curriculares e dos docentes do curso, quer ainda a avaliação dos 

recursos pedagógicos disponibilizados pela ESEP, foram avaliadas de forma positiva, com scores 

entre 3,7 e 4,3.  

No entanto é de destacar que à semelhança dos anos anteriores, se mantém um muito reduzido 

envolvimento dos estudantes neste processo de avaliação. O número máximo de respondentes a 

este processo avaliativo foi de quatro estudantes.  

Para além desta avaliação formal, a coordenadora do curso teve uma reunião com os estudantes, no 

final do ano letivo, para análise global da forma como tinham decorrido as atividades ao longo do 

ano, que contou com a maioria dos estudantes. Nesta reunião, os estudantes referiram uma 

sobrecarga de trabalho no final do primeiro semestre, quer por uma elevada concentração de aulas 

nesse período (em especial as UC optativas), quer devido à proximidade dos momentos avaliativos 

dessas mesmas unidades curriculares. Os estudantes referiram ainda a necessidade de revisão dos 

objetivos do Estágio I – Enfermagem Médico-cirúrgica e dos conteúdos da unidade curricular de 

Transições saúde-doença.  

 

2 .9.2  -  Avaliação realizada pelos docentes 

No final do ano letivo, foi solicitado aos coordenadores das unidades curriculares do curso, um 

relatório sobre o desenvolvimento da sua unidade curricular, bem como uma breve análise sobre a 

apreciação dos estudantes sobre a unidade curricular que coordenam. 

Foi ainda realizada uma reunião com a equipe pedagógica do curso, em que foram analisadas as 

opiniões dos estudantes corroboradas pelos docentes e que resultaram em algumas sugestões de 

alteração ao planeamento do curso para o presente ano letivo.  
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Da análise realizada pelos docentes da apreciação dos estudantes sobre o curso, não acresceu 

informação relevante, à exceção da necessidade de os resultados, embora bons, terem 

obrigatoriamente de ser analisados com alguma parcimónia, dada a reduzida participação dos 

estudantes no processo de avaliação do curso. 

As sugestões de melhoria discutidas nessa reunião, que foram tomadas em consideração no 

planeamento do presente ano letivo, são apresentadas em síntese nas notas finais deste relatório. 

 

2 .10 - Notas finais 

O ano letivo 2010/2011 decorreu de acordo com o planeado, no respeito pelos objetivos gerais do 

curso, sem intercorrências e recolhendo um parecer favorável da comunidade escolar.  

Ao longo deste documento, verificámos que as várias unidades curriculares foram desenvolvidas no 

respeito do estipulado no plano de estudos e da legislação em vigor e que a grande maioria dos 

estudantes obtive aproveitamento positivo nas unidades curriculares do curso com médias 

consideradas boas. 

A avaliação do trabalho desenvolvido em cada unidade curricular foi também positiva, uma vez que a 

avaliação feita pelos estudantes resulta em pontuações iguais ou acima dos valores médios.  

Em reunião de equipe pedagógica, foram analisados os pontos fortes e débeis do desenvolvimento 

do curso no ano letivo 2010-2011. Após analisadas as sugestões apresentadas pelos estudantes, que 

os docentes da equipe corroboram, foram sugeridas algumas alterações ao planeamento, sendo as 

mais significativas, as que em seguida se enumeram: 

a. Deverão ser potenciados mais momentos de debate e construção coletiva do conhecimento 

adquirido, mesmo que para tal seja necessário recorrer a convidados externos à ESEP; 

b. A associação de unidades curriculares, com o objetivo de avaliação, tentada no ano lectivo 

em análise, não foi considerada como uma mais valia para os estudantes, por estes 

apresentarem alguma dificuldade de integração de conteúdos. Neste sentido, foi decidido 

regressar à modalidade de avaliação individualizada por unidade curricular; 

 

 

c. Nos regimes de avaliação das unidades curriculares deverá ser incluído um parâmetro 

relativo à “atividade regular” dos estudantes, de forma a aumentar o poder discriminatório 
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dos casos que, nitidamente, evidenciem um maior grau de envolvimento e vinculação à 

aprendizagem e ao funcionamento da unidade curricular; 

d. Pensar numa organização de objetivos e conteúdos das unidades curriculares de Transições 

Saúde/doença e Estágio I – Enfermagem Médico-Cirúrgica, mais ajustada aos interesses 

específicos dos estudantes.  
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3. MESTRADO EM ENFERMAGEM COMUNITÁRIA 
 

3.1 -  Nota introdutória  

O relatório do ano letivo 2010/2011 do Curso de Mestrado em Enfermagem Comunitária da Escola 

Superior de Enfermagem do Porto pretende descrever e analisar alguns dos aspetos centrais do 

desenvolvimento do Curso. Ao longo deste documento serão apresentados os aspetos centrais para 

a avaliação do ano letivo, procurando identificar aspetos que carecem de um processo de melhoria. 

 

3.2 -  Objetivos do cur so  

A enfermagem comunitária é uma área de especialidade que combina a teoria de enfermagem com a 

da saúde pública numa prática centrada na população e que se destina a promover e preservar a 

saúde das comunidades. 

Trabalhar num local da comunidade não é suficiente para se dizer que a prática é orientada para a 

comunidade como cliente. Quando a localização do exercício é na comunidade mas o alvo é o 

indivíduo ou a família, o cliente mantém-se o indivíduo ou a família e não a comunidade como um 

todo. 

A promoção de práticas centradas na população requer um processo interdisciplinar e colaborativo 

de avaliação, desenvolvimento de estratégias e de atividades de verificação para promover 

resultados mais saudáveis numa comunidade. Assim, a enfermagem comunitária, proporciona um 

importante suporte à equipa de saúde, contribuindo para uma assistência mais humana e dirigida à 

comunidade. 

Com o Curso de Mestrado em Enfermagem Comunitária pretende-se formar enfermeiros que sejam 

capazes de:  

• Aprofundar conhecimentos sobre o contexto das práticas clínicas em enfermagem comunitária;  

• Desenvolver competências no domínio do processo de investigação e da análise crítica; 

• Colaborar no desenvolvimento de programas integrados de promoção da saúde com base em 

evidências provenientes da investigação e da reflexão sobre as práticas profissionais; 

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

 

3.3 -  Duração do ano let ivo  
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O ano letivo teve a duração de 40 semanas de atividades pedagógicas. 

 

3.3.1-  Calendário escolar  

O calendário escolar foi realizado de acordo com o planeado. De acordo com o previsto, foi proposto 

pelo Conselho Pedagógico e homologado pelo Presidente da Escola Superior de Enfermagem do 

Porto. 

O calendário foi o seguinte: 

- 1º Semestre: de 20 de Setembro de 2010 a 25 de Fevereiro de 2011 

- 2º Semestre: de 28 de Fevereiro de 2011 a 29 de Julho de 2011 

As pausas letivas foram as seguintes: 

- Férias de Natal – 20 de Dezembro de 2010 a 02 de Janeiro de 2011 

- Férias de Carnaval – 07 e 08 de Março de 2011 

- Férias de Páscoa – 22 de Abril a 01 de Maio de 2011 

Ao longo do ano foram respeitados os seguintes feriados: 05-10-2010, 01-12-2010, 08-12-2010, 25-

12-2010, 01-01-2011, 08-03-2011, 22-04-2010, 10-06-2011, 15-06-2011, 23-06-2011 e 24-06-2011. 

 

3.4 -  Organização e func ionamento do curso  

O Curso Mestrado em Enfermagem Comunitária da ESEP foi coordenado ao longo do ano letivo 

2009/2010 pela Prof. Doutora Margarida Abreu. 

De acordo com o determinado em Conselho Técnico Científico, cada uma das Unidades Curriculares 

foi coordenada por um professor do quadro de pessoal. 

O plano de estudos (anexo 9) estrutura-se em quatro semestres, integrando unidades curriculares 

teóricas e de estágio, num total de 120 créditos (ECTS). 

As unidades curriculares são semestrais e constituídas por aulas teóricas, teórico-práticas, orientação 

tutorial e seminários de frequência facultativa e estágios de frequência obrigatória. 
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Nos dois últimos semestres do curso, num total de 60 ECTS, são desenvolvidas áreas temáticas 

associadas à investigação que apoiam a elaboração e discussão de uma dissertação, ou o 

desenvolvimento de um trabalho de projeto ou ainda a realização de um estágio de natureza 

profissional, na área de especialização em enfermagem, com apresentação de um relatório final. 

Aos créditos atribuídos a cada unidade curricular, corresponde o número de horas que é considerado 

como o total de trabalho despendido pelo estudante. O número de horas de contacto em cada 

unidade curricular refere-se às horas presenciais em sala de aula. 

Todas as unidades curriculares estão sujeitas a avaliação que pode ser contínua, periódica ou final 

(regulamento geral do regime de avaliação, frequência e inscrição do Curso de Mestrado em 

Enfermagem Comunitária).  

No fim de cada semestre existe uma época de exame final que compreende o exame normal e uma 

época de exame de recurso, para a realização deste último, o estudante tem que apresentar 

requerimento até 72 horas após a afixação do resultado da prova de exame. 

No fim do ano letivo há uma época de exame especial. Para a realização deste, o estudante tem que 

apresentar requerimento até 72 horas após a afixação do resultado da prova de exame. 

Na classificação final de cada unidade curricular, considera-se aprovado o estudante que tenha 

obtido nota igual ou superior a dez valores. O grau de mestre é conferido ao estudante, quando este 

obtém a aprovação nas unidades curriculares que lhe permitem completar o respetivo plano de 

estudos. 

 

3.5-  Estudant es insc ritos  

No ano letivo 2010/2011 funcionou pela primeira vez o Curso de Mestrado em Enfermagem 

Comunitária. Inscreveram-se 48 estudantes, muitos dos quais solicitaram a creditação de UC do 1º 

ano e alguns de UC do 2º ano, como se pode observar nos quadros abaixo indicados. 

Assim, apenas inscritos no primeiro ano do MEC estiveram 21 estudantes. Destes, 1 frequentou o 

Curso em tempo parcial, outro não obteve aproveitamento na unidade curricular de Estágio de 

Intervenção Comunitária I, no 1º semestre e em todas as unidades curriculares do 2º semestre, 

exceto uma e 1 não obteve aproveitamento na unidade curricular de Estágio de Intervenção 

Comunitária II, também no 2º semestre. Ainda no primeiro ano, é importante referir que a UC de 

opção Diversidade Cultural não teve o número mínimo de estudantes para funcionar. Inscritos no  
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1º e 2º ano do MEC, por não terem sido creditadas todas as unidades curriculares do 1º ano, 

estiveram 10 estudantes. Todos obtiveram aproveitamento nas unidades curriculares do 1º 

semestre, do 1º e do 2º ano. Apenas no segundo ano do MEC estiveram inscritos 17 estudantes. 

Destes, 1 suspendeu a matrícula logo no início do Curso, todos os outros obtiveram aproveitamento 

nas unidades curriculares do 1º semestre.  

Todos os estudantes inscritos no 2º ano do curso, com aproveitamento nas unidades curriculares do 

1º semestre, selecionaram a UC de opção Dissertação, sendo que apenas 1 entregou o documento 

no prazo estipulado – 31 de Julho de 2011. 

 

ESTUDANTES INSCRITOS POR UNIDADE CURRICULAR 

DISCIPLINA ANO 1º Semestre  

Epistemologia da Enfermagem  1 19  
Ética de Enfermagem 1 19  
Prática Baseada na Evidência 1 27  
Introdução à Supervisão Clínica em Enfermagem 1 27  
Saúde Comunitária 1 21  
Planeamento em Saúde 1 20  
Estágio de Intervenção Comunitária I 1 20  

 

ESTUDANTES INSCRITOS POR UNIDADE CURRICULAR 

DISCIPLINA ANO 2º Semestre  

Estratégias de Intervenção 1 21  
Saúde Ocupacional  1 21  
Intervenção Familiar 1 21  
Diversidade Cultural 1 0  
Cuidados Continuados Integrados 1 21  
Estágio de Intervenção Comunitária II 1 20  

 

ESTUDANTES INSCRITOS POR UNIDADE CURRICULAR 

DISCIPLINA ANO 1º Semestre  

Investigação em Enfermagem 2 26  
Metodologias de análise qualitativa de dados 2 26  
Metodologias de análise quantitativa de dados 2 24  

 

ESTUDANTES INSCRITOS POR UNIDADE CURRICULAR 

DISCIPLINA ANO 2º Semestre  

Dissertação 2 25  
Trabalho de Projecto  2 0  

Estágio em Enfermagem de Enfermagem Comunitária 2 0  
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3.6 -  Regime  de fre quência, avaliação e inscr ição 

O Regulamento Geral do regime de Frequência, de Avaliação e de Inscrição do Curso de Mestrado 

em Enfermagem Comunitária (anexo 10), explicita os vários aspetos centrais da organização e 

funcionamento do Curso. 

No cumprimento do referido Regulamento, o Conselho Técnico Científico da Escola Superior de 

Enfermagem do Porto, aprovou o regime de avaliação deste ano letivo (anexo 11), que foi 

integralmente cumprido. 

 

3.6.1 - Avaliação da aprendizagem 

A avaliação realizada em cada Unidade Curricular respeitou os regimes de avaliação que foram 

aprovados e publicitados pelo Conselho Técnico Científico. 

Os resultados obtidos pelos estudantes permitem concluir que a maioria obteve o desejado sucesso 

nas atividades desenvolvidas. 

  

ESTUDANTES APROVADOS POR UNIDADE CURRICULAR – 1º SEMESTRE 

DISCIPLINA ANO INSCRITOS APROVADOS MÉDIA 

Epistemologia da Enfermagem  1 19 19 15,4 
Ética de Enfermagem 1 19 19 16,2 

Prática Baseada na Evidência 1 27 27 15,4 

Introdução à Supervisão Clínica em Enfermagem 1 27 27 17,3 
Saúde Comunitária 1 21 21 16,2 
Planeamento em Saúde 1 20 20 13,4 
Estágio de Intervenção Comunitária I  1 20 19 16,3 

 

ESTUDANTES APROVADOS POR UNIDADE CURRICULAR – 2.º SEMESTRE 

DISCIPLINA ANO INSCRITOS APROVADOS MÉDIA 

Estratégias de Intervenção 1       21 20  17,0 
Saúde Ocupacional  1 21 20 15,5 

Intervenção Familiar 1 21 20 15,7 
Diversidade Cultural 1 0 0  0 
Cuidados Continuados Integrados 1 21 21 17,7 
Estágio de Intervenção Comunitária II  1 20 18 17,0 

 

ESTUDANTES APROVADOS POR UNIDADE CURRICULAR – 1º SEMESTRE 

DISCIPLINA ANO INSCRITOS APROVADOS MÉDIA 
Investigação em Enfermagem 2 26 25 13,4 
Metodologias de análise  qualitativa de dados 2 26 25 16,1 

Metodologias de análise  quantitativa de dados 2 24 23 17,7 
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3 .6-2  - Avaliação das unidades curriculares 

Todas as unidades curriculares que integram o plano de estudos, são objeto de avaliação.  

A avaliação planeada e aprovada em Conselho Técnico Científico assentou na apreciação feita pelos 

estudantes no final do ano letivo. Esta avaliação, sem carácter obrigatório, foi feita abrangendo um 

conjunto de parâmetros. 

A análise global dos resultados obtidos no primeiro ano permite concluir que a maioria dos 

estudantes classificaram em “Muito Bom” e “Bom” todas as Unidades Curriculares e todos os 

docentes. Em relação ao segundo ano, apenas um estudante realizou a avaliação. Uma vez que esta 

avaliação não é representativa do grupo, não nos pronunciamos sobre ela. 

No entanto, os alunos e os colegas manifestaram algumas dificuldades relativamente ao apoio da 

Escola, como por exemplo a nível da biblioteca.  

Gostaria ainda de referir que, na unidade curricular de Planeamento em Saúde, não foi possível 

realizar todas as aulas de seminário planeadas devido às dificuldades de agenda do Professor 

convidado e posteriormente dos estudantes. 

 

3 .7 -  Avaliaçã o das unidade s curricu lares 

Todas as unidades curriculares que integram o plano de estudos, são objeto de avaliação.  

A avaliação planeada e aprovada em Conselho Técnico Científico assentou na apreciação feita pelos 

estudantes no final do ano letivo. Esta avaliação, sem carácter obrigatório, foi feita abrangendo um 

conjunto de parâmetros. 

A análise global dos resultados obtidos no primeiro ano permite concluir que a maioria dos 

estudantes classificaram em “Muito Bom” e “Bom” todas as Unidades Curriculares e todos os 

docentes. Em relação ao segundo ano, apenas um estudante realizou a avaliação. Uma vez que esta 

avaliação não é representativa do grupo, não nos pronunciamos sobre ela. 

No entanto, os alunos e os colegas manifestaram algumas dificuldades relativamente ao apoio da 

Escola, como por exemplo a nível da biblioteca.  

Gostaria ainda de referir que, na unidade curricular de Planeamento em Saúde, não foi possível 

realizar todas as aulas de seminário planeadas devido às dificuldades de agenda do Professor 

convidado e posteriormente dos estudantes. 
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3 .8 -  Equipa pe dagógica 

A organização científico-pedagógica adotada pela Escola Superior de Enfermagem do Porto 

pressupõe que cada Unidade Curricular tem um coordenador e um conjunto de docentes que são 

responsáveis por cada uma das componentes. 

 

Unidade Curricular Ano Coordenador 

Epistemologia da Enfermagem  1 ABEL AVELINO DE PAIVA E SILVA 

Ética de Enfermagem 1 ANA PAULA DOS SANTOS JESUS MARQUES 
FRANÇA 

Prática Baseada na Evidência 1 MARIA DO CÉU AGUIAR BARBIERI DE 
FIGUEIREDO 

Introdução à Supervisão Clínica 
Enfermagem 

1 WILSON JORGE CORREIA  PINTO ABREU 

Saúde Comunitária 1 ALZIRA TERESA VIEIRA MARTINS F. DOS 

SANTOS 
Planeamento em Saúde 1 MANUELA JOSEFA TEIXEIRA 

Estágio de Intervenção Comunitária I 1 FELICÍSSIMA JESUS PRETO SANTOS DA 
COSTA 

Estratégias de Intervenção 1 MARGARIDA DA SILVA NEV ES DE ABREU 
Saúde Ocupacional  1 MARGARIDA DA SILVA NEV ES DE ABREU 

Intervenção Familiar 1 MARIA HENRIQUETA JESUS SILVA 
FIGUEIREDO 

Diversidade Cultural 1 TERESA CRISTINA TATO M. TOMÉ R. 
MALHEIRO SARMEN TO 

Cuidados Continuados Integrados 1 ANA PAULA SILVA ROCHA CANTANTE 
Estágio de Intervenção Comunitária II  1 FELICÍSSIMA JESUS PRETO SANTOS DA 

COSTA 

 

Unidade Curricular Ano Coordenador 

Investigação em Enfermagem 2 CÉLIA  SAMARINA VILAÇA DE BRITO 

SANTOS 
Metodologias de análise qualitativa 

de dados 

2 WILSON JORGE CORREIA  PINTO ABREU 

Metodologias de análise quantitativa  

de dados 

2 ALZIRA TERESA VIEIRA MARTINS F. DOS 

SANTOS 

Dissertação 2 MARGARIDA DA SILVA NEV ES DE ABREU 
Trabalho de Projecto 2 MARGARIDA DA SILVA NEV ES DE ABREU 
Estágio em Enfermagem de 
Enfermagem Comunitária 

2 MARGARIDA DA SILVA NEV ES DE ABREU  

 

Cada uma das unidades curriculares dispôs de um quadro de professores, internos e/ou externos, 

conforme se pode verificar no anexo 12. 

  

3.9 - Conc lusões 

O ano letivo 2010/2011 decorreu de acordo com o que foi planeado, recolhendo um parecer 

favorável da comunidade escolar. 
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Ao longo deste documento verificámos que a maioria das unidades curriculares foram desenvolvidas 

no respeito do estipulado no plano de estudos e na legislação em vigor e que a maioria dos 

estudantes obteve aproveitamento com classificações consideradas positivas. 

A avaliação das unidades curriculares que integram o plano de estudos, formalmente realizada pelos 

estudantes no final do ano letivo, mostra que o trabalho desenvolvido em cada unidade curricular foi 

positivo. 

Acreditamos no entanto que poderemos melhorar alguns aspetos que têm provocado insatisfação 

junto dos estudantes e dos professores. 

As principais dificuldades sentidas com o planeamento e execução do Curso dizem respeito à carga 

horária versus conteúdos programáticos, nomeadamente a simultaneidade do ensino clínico. 

No entanto, gostaríamos de elencar um conjunto de propostas para debate: 

- Melhorar a articulação dos horários: Este aspeto está associado às dificuldades sentidas com 

a gestão das aulas do CLE com as do MEC. Esta dificuldade tem sido ultrapassada com a boa 

vontade de todos.  

- Priorizar as temáticas a serem abordadas com maior profundidade, partindo de um 

diagnóstico inicial. 

- Melhor gestão das horas destinadas ao estudo individual. 

- Melhor gestão dos recursos, nomeadamente da biblioteca.  
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4 Mestrado em Enfermagem de Reabilitação 
 

4 .1 -  Nota introdutória  

O relatório do ano letivo 2010/2011 do Curso de Mestrado em Enfermagem de Reabilitação da 

Escola Superior de Enfermagem do Porto pretende descrever e analisar alguns dos aspetos centrais 

do desenvolvimento do mesmo. Ao longo deste documento serão apresentados os aspetos centrais 

para a avaliação do ano letivo, procurando identificar aspetos que careçam de um processo de 

melhoria. 

 

4.2 - Obje tivos do curso  

Os objetivos do Curso de Mestrado em Enfermagem de Reabilitação estão definidos pelo Despacho 

n.º 23537/2009 de 27 de Outubro de 2009 (Anexo 13). 

A lógica do desenvolvimento curricular, deste curso, parte de saberes desenvolvidos na formação 

inicial (Curso de Licenciatura), de investigações realizadas nesta área e da apropriação do saber ao 

longo das experiências vivenciadas pelos Enfermeiros Reabilitação e aponta para um crescimento dos 

saberes teóricos materializados em contextos da prática valorizando o percurso individual e 

profissional do formando. 

O curso enfatiza a investigação em Enfermagem, com visibilidade numa dissertação sobre Cuidados 

de Enfermagem de Reabilitação. 

O curso visa assegurar a aquisição de competências: científica, técnica, humana e cultural, adequadas 

à prestação de Cuidados de Enfermagem Especializados na área clínica de reabilitação: 

• Analisar a problemática da deficiência na sociedade atual tendo em vista o desenvolvimento de 

ações autónomas e / ou pluridisciplinares adequadas às situações analisadas e de acordo com o 

enquadramento social / político e económico da deficiência em Portugal; 

• Identificar necessidades em cuidados especializados de enfermagem na área da reabilitação, em 

todos os grupos etários; 

• Analisar em Equipe de Saúde os problemas que implicam a aplicação de cuidados específicos de 

reabilitação; 
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• Formular hipóteses de solução para os problemas de saúde detetados, visando a melhoria dos 

cuidados de enfermagem na prevenção ou redução da incapacidade; 

• Planear cuidados de Enfermagem especializados de acordo com a situação detetada tendo em 

vista a independência do indivíduo no seu meio; 

• Desenvolver competências conceptuais e de intervenção que permitam dar resposta às 

necessidades dos indivíduos com deficiência, incapacidade ou “handicap”; 

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

• Conceptualizar o trabalho do enfermeiro segundo uma metodologia científica; 

• Desenvolver espírito reflexivo sobre os dilemas éticos que se colocam aos Cuidados de 

Enfermagem de Reabilitação; 

• Desenvolver metodologias investigativas em Enfermagem de Reabilitação.  

 

4.3 - Duração do ano letivo  

O ano letivo teve a duração de dois semestres, integrando teoria e prática clínica.  

 

4.3.1 - Calendá rio e scolar  

O calendário escolar foi realizado de acordo com o planeado. De acordo com o previsto, foi proposto 

pelo Conselho Pedagógico e homologado pelo Presidente da Escola Superior de Enfermagem do 

Porto. 

O calendário foi o seguinte: 

- 1.º Semestre: de 20 de Setembro de 2010 a 25 de Fevereiro de 2011 

- 2.º Semestre: de 28 de Fevereiro de 2011 a 29 de Julho de 2011 

As pausas letivas foram as seguintes: 

- Férias de Natal – 20 de Dezembro de 2010 a 02 de Janeiro de 2011 

- Férias de Carnaval – 07 e 08 de Março de 2011 

- Férias de Páscoa – 22 de Abril a 01 de Maio de 2011 

Ao longo do ano foram respeitados os seguintes feriados: 05-10-2010, 01-12-2010, 08-12-2010, 25-

12-2010, 01-01-2011, 08-03-2011, 22-04-2010, 10-06-2011, 15-06-2011, 23-06-2011 e 24-06-2011. 

 

 

4.4 -  Organização e func ionamento do curso  
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O Curso de Mestrado em Enfermagem de Reabilitação da ESEP foi coordenado ao longo do ano letivo 

2010/2011 pela Prof. Doutora Bárbara Pereira Gomes 

De acordo com o determinado em Conselho Científico, cada uma das Unidades Curriculares foi 

coordenada por um professor do quadro de pessoal. 

O plano de estudos (Anexo 13) estrutura-se em quatro semestres, constituído por unidades 

curriculares teóricas, teórico - práticas, práticas laboratoriais, orientações tutoriais, seminários e 

estágio, num total de 120 ECTS. 

As unidades curriculares são semestrais sendo que as aulas teóricas são de frequência facultativa, e 

aulas teórico-práticas, práticas laboratoriais, orientação tutorial, ensino clínico e estágio de 

frequência obrigatória. 

No terceiro e quarto semestres do curso, num total de 60 ECTS, são desenvolvidas áreas temáticas 

associadas à investigação que apoiam a elaboração de uma dissertação, ou um trabalho de projeto 

ou ainda a realização de um estágio de natureza profissional, na área de especialização em 

enfermagem. 

Aos créditos atribuídos a cada unidade curricular, corresponde o número de horas que é considerado 

como o total de trabalho despendido pelo estudante. O número de horas de contacto em cada 

unidade curricular refere-se às horas presenciais em sala de aula. 

Todas as unidades curriculares estão sujeitas a avaliação que pode ser contínua, periódica ou final 

(regulamento geral do regime de avaliação, frequência e inscrição do Curso de Mestrado em 

Enfermagem Reabilitação, disponível no portal da ESEP).  

No fim de cada semestre existe uma época de exame final que compreende o exame normal. 

No fim do ano letivo há uma época de exame de recurso e especial. Para a realização de cada um 

destes, o estudante tem que apresentar requerimento até 72 horas após a afixação do resultado da 

prova de exame. 

Na classificação final de cada unidade curricular, considera-se aprovado o estudante que tenha 

obtido nota igual ou superior a dez valores. 

 

 

 

4.5 -  Estudantes  inscritos  
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Ao longo do ano letivo 2010/2011 tivemos estudantes inscritos (56) a 28 estudantes foi creditado o 

1º ano; foram avaliados 28 alunos e aprovado o mesmo número (28) de estudantes. 

ESTUDANTES INSCRITOS POR UNIDADE CURRICULAR 

DISCIPLINA ANO 1º Semestre  

Epistemologia da Enfermagem  1 56  
Ética de Enfermagem 1 55  

Prática Baseada na Evidência 1 55  
Introdução à Supervisão Clínica em Enfermagem 1 56  

Enfermagem de Reabilitação  1 56  
Famílias e a Pessoa com Deficiência 1 55  
Cinesiologia Humana 1 55  

Integração e Cidadania 1 56  
A pessoa afecções ortotraumatológicas e  conjuntivas 1 54  

 

As Unidades curriculares creditadas do 1º ano - 1º semestre foram: 

Ética de Enfermagem - 33 estudantes; Epistemologia de enfermagem - 33 estudantes; A pessoa 

afecções ortotraumatológicas e conjuntivas – 28 estudantes; Cinesiologia Humana – 28 estudantes; 

Enfermagem de Reabilitação – 28 estudantes; Famílias e a Pessoa com Deficiência – 28 estudantes; 

Integração e Cidadania - 28 estudantes; Introdução à Supervisão Clínica em Enfermagem – 27; Prática 

Baseada na Evidência – 28 estudantes. 

ESTUDANTES INSCRITOS POR UNIDADE CURRICULAR 

DISCIPLINA ANO 2º Semestre  

A pessoa com afecções cárdio respiratória 1 56  

A pessoa com afecções neurológicas 1 54  
Terapias complementares e reabilitação 1 32  

Actividade física e desenvolvimento humano 1 23  
Reabilitação gerontogeriátrica 1 39  

 

As Unidades Curriculares creditadas do 1º ano - 2º semestre foram: A pessoa com afecções cárdio 

respiratória - 28 estudantes; Actividade física e desenvolvimento humano – 3 estudantes; A pessoa 

com afecções neurológicas – 28 estudantes; Reabilitação Gerontogeriátrica – 24 estudantes; Terapias 

complementares e reabilitação – 11 estudantes. 

ESTUDANTES INSCRITOS POR UNIDADE CURRICULAR 

DISCIPLINA ANO 1º Semestre  

Investigação em Enfermagem 2 28  
Metodologias de análise  qualitativa de dados 2 28  

Metodologias de análise  quantitativa de dados 2 28  

 

 

 

A UC Investigação em Enfermagem do 1.º semestre do 2.º ano foi creditada a 17 estudantes. 

ESTUDANTES INSCRITOS POR UNIDADE CURRICULAR 
DISCIPLINA ANO 2º Semestre  
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ESTUDANTES INSCRITOS POR UNIDADE CURRICULAR 

DISCIPLINA ANO 2º Semestre  

Dissertação 2 7  

Trabalho de Projecto 2 0  
Estágio em Enfermagem de Enfermagem Comunitária 2 0  

 

4.6 - Regime de fre quênc ia, aval iação e in sc riç ão 

O Regulamento geral do regime de frequência, avaliação, de e inscrição do Curso de Mestrado em 

Enfermagem de Reabilitação explicita os vários aspetos centrais da organização e funcionamento do 

Curso (estes encontram-se disponíveis no portal da ESEP). 

No cumprimento do referido Regulamento, o Conselho Científico da Escola Superior de Enfermagem 

do Porto, aprovou o regime de avaliação deste ano letivo (Anexo 14), que foi integralmente 

cumprido. 

 

4.6.1 -  Aval iaç ão da aprendizagem 

A avaliação realizada em cada Unidade Curricular respeitou os regimes de avaliação que foram 

aprovados e publicitados pelo Conselho Científico. 

Os resultados obtidos pelos estudantes permitem concluir que a maioria obteve o desejado sucesso 

nas atividades desenvolvidas. 

ESTUDANTES APROVADOS POR UNIDADE CURRICULAR – 1º SEMESTRE 

DISCIPLINA Semestre INSCRITOS APROVADOS MÉDIA  

Epistemologia da Enfermagem  1 23 23 14,22 
Ética de Enfermagem 1 22 22 16,55 

Prática Baseada na Evidência 1 27 27 16,30 
Introdução à Supervisão Clínica em Enfermagem 1 29 28 17,07 

Enfermagem de Reabilitação 1 28 28 16,39 
Famílias e  a Pessoa com Deficiência 1 27 27 14,22 

Cinesiologia Humana 1 27 27 14,15 
Integração e  Cidadania 1 28 28 14,29 

A pessoa afecções ortotraumatológicas e conjuntivas 1 26 26 17,04 

 

Um estudante não teve aproveitamento à Unidade Curricular Introdução à Supervisão Clínica em 

Enfermagem, mas também é nesta unidade curricular que identificamos a média mais elevada.  

ESTUDANTES APROVADOS POR UNIDADE CURRICULAR – 2º SEMESTRE 

DISCIPLINA ANO INSCRITOS APROVADOS MÉDIA  

A pessoa com afecções cárdio respiratória 1 28 28 16.46 
A pessoa com afecções neurológicas 1 26 26 15.65 

Terapias complementares e reabilitação 1 21 21 14.43 

 

Reabilitação  Gerontogeriátrica  1 15 15 15.93 

Actividade física e desenvolvimento humano 1 20 20 15.10 
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Verificamos pela análise da tabela que todos os estudantes que se inscreveram concluíram as 

unidades curriculares o que determina 100% de aproveitamento. 

ESTUDANTES APROVADOS POR UNIDADE CURRICULAR – 1º SEMESTRE 

DISCIPLINA ANO INSCRITOS APROVADOS MÉDIA 

Investigação em Enfermagem 2 11 10 17,40 
Metodologias de análise  qualitativa de dados 2 28 27 16,48 

Metodologias de análise  quantitativa de dados 2 28 27 17,85 

 

Nas Unidades Curriculares “Investigação em Enfermagem”, “Metodologias de análise qualitativa de 

dados” e “Metodologias de análise quantitativa de dados” um aluno não teve aproveitamento. 

 

ESTUDANTES INSCRITOS POR UNIDADE CURRICULAR 
DISCIPLINA ANO 2º Semestre  

Dissertação 2 7  
Trabalho de Projecto 2 0  

Estágio em Enfermagem de Enfermagem Comunitária 2 0  

 

Todos os estudantes inscritos no 2º ano do curso, com aproveitamento nas Unidades Curriculares do 

1º semestre, selecionaram a Unidade Curricular de opção Dissertação, sendo que nenhum entregou 

o trabalho no prazo estipulado – 31 de Julho de 2011. 

 

4.7-  Avaliação das unidades  cur riculares 

Todas as unidades curriculares que integram o plano de estudos, foram objeto de avaliação.  

A avaliação planeada e aprovada em Conselho Científico assentou na apreciação feita pelos 

estudantes no final do ano letivo. Esta avaliação, sem carácter obrigatório, foi feita abrangendo um 

conjunto de parâmetros. 

Apresenta-se, em síntese, os scores médios da apreciação dos estudantes por Unidade Curricular e 

dos professores que lecionaram cada uma delas. 

A apreciação foi feita numa escala de 1 a 5. 

 

 

 

AVALIAÇÃO DAS UNIDADES CURRICULARES  

UC Média  dos 
Score_UC 

Média dos 
Sco re_Prof 

Enfermagem de Reabilitação  4.1 4,6 
Famílias e  a Pessoa com Deficiencia  3.6 4,6 
Cinesiologia Humana  4.3 4.6 
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A pessoa com afecções cárdio respiratórias  4.6 4.7 
Integração e  Cidadania  3.2 3.6 

A pessoa com afecções Neurológicas  4.0 4.5 
A pessoa afecções ortotraumatológicas e conjuntivas  4.2 4.0 

Epistemologia de enfermagem 3.6 4,4 
Ética de Enfermagem 3.8 4.6 

Introdução à Supervisão Clínica em Enfermagem 3.5 4.2 

Prática baseada na evidência 4.3 4.5 
Terapias complementares e  reabilitação   3.6 3.8 

Reabilitação  Gerontogeriátrica  
Actividade física e  desenvolvimento humano  

4.2 
4.2 

4.5 
4.7 

 

A unidade curricular que apresenta o score médio mais elevado na apreciação global é “A Pessoa 

com afecções cárdio respiratórias”, por outro lado os professores com scores médios mais elevados 

são os das unidades curriculares de “A Pessoa com afecções cárdio respiratórias” e “Actividade física 

e desenvolvimento humano”. 

No gráfico abaixo podemos verificar os valores médios dos scores referentes às respostas da 

questão: “Diga-nos, como classifica no global" esta UC. 

É de salientar que nenhum estudante que frequenta o segundo ano fez a avaliação das unidades do 

primeiro semestre. 

 

0

1

2

3

4

5

6

APACR APAN APOTC AFDH CH ER EE ÉtEc FPD IC ISCE PBE RG TCR

Medias de apreciação das UC 

Apreciação relativa ao interesse do estudante pela Unidade Curricular

Apreciação relativa ao funcionamento da Unidade Curricular

Apreciação relativa aos campos de estágio/ensino clínico

Apreciação relativa aos docentes da Unidade Curricular

 

 

Da análise do gráfico podemos concluir que todas as unidades curriculares obtiveram uma avaliação 

positiva. Numa escala de 1 a 5, todas têm scores superiores ao valor central. 
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Relativamente aos critérios de análise verificamos que relativamente à apreciação relativa ao 

“interesse do estudante pela Unidade Curricular”, “Apreciação relativa ao funcionamento da 

Unidade Curricular”, “Apreciação relativa aos campos de estágio/ensino clínico” a unidade que 

apresenta os score mais elevados é a de “A Pessoa com afecções cardio respiratórias”. No que 

concerne ao critério “Apreciação relativa aos docentes da Unidade Curricular” o score mais elevado 

verifica-se nas unidades curriculares “A Pessoa com Afecções cárdio respiratórias” e “Actividade 

física e desenvolvimento humano”. 
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Distribuição das notas por unidade Curricular
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A variação das notas situa-se entre os 10 e 20 valores, sendo que, pela análise do gráfico a ocorrência 

de notas máximas verifica-se nas unidades curriculares de “Metodologias de Analise qualitativa” e 

quantitativa”, sendo a média mais elevada nas unidades curriculares de “Metodologias 

quantitativas”.  
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Legenda dos gráficos: 
 
APCR- A pessoa com afecções cárdio respiratórias;  

APAN - A pessoa com afecções Neurológicas;  
APOTC  - A pessoa afecções ortotraumatológicas e conjuntivas;  

AFDH - Actividade física e desenvolvimento humano; CH - Cinesiologia Humana; 

ER - Enfermagem de Reabilitação;  
EE-Epistemologia de enfermagem; 
ÉtEc - Ética de Enfermagem;  
FPD - Fam ílias e a Pessoa com Deficiencia;  

IC - Integração e Cidadania;  
ISCE - Introdução à Supervisão Clínica em Enfermagem;  

PBE- Prática baseada na evidência; RG- Reabilitação Gerontogeriátrica;  
TCR -  Terapias complementares e reabilitação.  

 

Da análise do gráfico podemos inferir que as unidades curriculares que apresentam a frequência 

mais elevada em estudo individual são as que têm componente de Estágio, sendo que a de maior 

frequência é a unidade curricular “A Pessoa com Afecções Neurológicas”, quer em horas de estudo 

individual quer em trabalho individual. Para além destas evidencia-se que nas restantes cadeiras a 

que se apresenta com maior frequência de horas de estudo é a “Cinesiologia Humana”. 

Considerando o trabalho de grupo verificamos que os estudantes referem que a unidade com mais 

horas de trabalho de grupo é a Enfermagem de Reabilitação. 
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4 .8 -  Equipa pe dagógica 

Cada Unidade Curricular tem um coordenador e um conjunto de docentes que são responsáveis por 

cada uma das componentes. 

Unidade Curricular Coordenador 

Enfermagem de Reabilitação  Barbara Pereira Gomes 
Famílias e a Pessoa com Deficiência  Maria Manuela Martins 

Cinesiologia Humana  Maria Manuela Martins 
A pessoa com afecções cárdio respiratórias  Barbara Pereira Gomes 
Integração e Cidadania  Maria Manuela Martins 

A pessoa com afecções Neurológicas  Maria Manuela Martins 
A pessoa afecções ortotraumatológicas e  conjuntivas  Maria Delminda Pinto da Cunha 

Epistemologia de enfermagem Abel Paiva 
Ética de Enfermagem Ana Paula França 
Introdução à Supervisão clínica em Enfermagem Wilson Abreu 
Prática baseada na evidência Maria do Céu Barbieri 

Terapias complementares e reabilitação   Maria Delminda Pinto da Cunha 
Reabilitação  Gerontogeriátrica Maria Manuela Martins 
Actividade física e desenvolvimento humano Maria do Carmo Rocha 

 

Unidade  Curricular Ano Coorde nador 

Investigação em Enfermagem 2 Célia Samarina Vilaça de Brito Santos 
Metodologias de análise qualitativa de 
dados 

2 Wilson Jorge Correia Pinto Abreu 

Metodologias de análise quantitativa  

de dados 

2 Alzira Teresa Vieira Martins F. Dos Santos 

Dissertação  Bárbara Pereira Gomes 

Trabalho de Projecto 2 Bárbara Pereira Gomes 
Estágio em Enfermagem de reabilitação 2 Bárbara Pereira Gomes 

 

As aulas e estágios foram desenvolvidas com a colaboração de professores e auxiliares de ensino de 

acordo com (Anexo 15).  

 

4.9 - Conc lusões 

O ano letivo 2010/2011 pautou-se por um ambiente favorecedor da aprendizagem no decurso de 

todas as atividades e de acordo com o previamente planeado. 

Acreditamos que com este documento reiteramos o significado do curso para os estudante que o 

procuram e os contributos da equipe para a dignificação das atividades académicas na escola não só 

pelo sucesso demonstrado nas unidades curriculares mas também pela apreciação feita dos 

professores, pelos alunos.  

Em cada unidade curricular cada professor desenvolveu momentos de avaliação qualitativa e sobre 

as quais tem vindo a aperfeiçoar as suas intervenções em anos seguintes, desta apreciação  
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temo-nos dado conta da manifestação sistemática de pouco tempo para as unidades curriculares 

especificas face aos conteúdos inovadores encontrados. 

É de salientar a importância atribuída pelos alunos às visitas de estudo a unidades de saúde 

específicas como é o caso do Hospital Rovisco Pais - Tocha, Centro de Medicina de Reabilitação do 

Sul- S. Brás de Alportel, pelo contributo para a sua aprendizagem e como um ambiente único de 

promoção da inclusão do deficiente na assistência em saúde. 

As principais dificuldades encontradas versam o limite de créditos para as unidades curriculares 

específicas e a pouca diversidades de campos de estágio para colocação dos estudantes em unidades 

específicas de reabilitação que nos garantam casuística e qualidade. 

Sobre a empregabilidade não temos nenhuma nota a acrescentar até porque os nossos estudantes já 

estão colocados em unidades de saúde, contudo sabemos que o curso tem  

contribuído para melhorar a resposta na área de reabilitação, pois temos sido informados da 

mobilidade dos nossos estudantes aquando do fim de curso, para unidades mais específicas, nas 

quais podem demonstrar as suas novas competências e ainda verificamos que ano após ano têm 

vindo a melhorar a resposta nos locais de estágio. 

A procura do curso tem sido significativa, este ano concorreram 86 Enfermeiros para 30 vagas. 
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5 Mestrado em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediatria 

 

5.1 - Nota introdutória  

O relatório do ano letivo 2010/2011 do Mestrado em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediatria da 

Escola Superior de Enfermagem do Porto pretende descrever e analisar alguns dos principais aspetos 

do desenvolvimento do curso. Ao longo deste documento serão apresentados os aspetos centrais 

para a avaliação dos dois anos letivos que o constituem, procurando identificar os que carecem de 

um processo de melhoria. 

 

5.2 - Obje tivos do curso  

Os cursos de mestrado da ESEP procuram promover a excelência do exercício profissional e 

impulsionar a formação de enfermeiros responsáveis por assegurar aos cidadãos cuidados gerais e 

especializados de qualidade, assumindo a diversidade dos percursos de aprendizagem, como uma 

mais-valia para o desenvolvimento das práticas. 

Neste sentido, o MESIP visa aprofundar e desenvolver conhecimentos empíricos e científicos, éticos, 

estéticos e pessoais que dotem os enfermeiros especialistas nesta área de conhecimento, de 

competências científicas, técnicas e humanas, para prestar, para além dos cuidados gerais, cuidados 

de enfermagem especializados, bem como desenvolver competências de investigação na área da 

saúde infantil e da pediatria. Destina-se a enfermeiros habilitados com o 1º ciclo em enfermagem ou 

equivalente legal.  

O plano de estudos pode desenvolver-se em vários sentidos, após a aquisição da formação do 1º 

ano: assim, o estudante pode optar por desenvolver uma dissertação de mestrado ou um trabalho de 

projeto ou, ainda, pela realização de um estágio de natureza profissional. 

O papel desempenhado pelos enfermeiros de saúde infantil e pediatria é para nós essencial tendo 

em vista a melhoria dos cuidados à criança e a promoção do papel parental, devendo ser 

desempenhado aos diversos níveis de prevenção e não apenas vocacionados para os cuidados nas 

situações de doença grave. Estamos cientes da necessidade de reorganizar os cuidados de saúde, 

enfatizando e privilegiando os serviços da comunidade face aos serviços hospitalares, sem contudo 

nos esquecermos da crescente complexidade de cuidados que obriga a um constante 

aprofundamento de saberes aos níveis técnico, científico e consequentemente humano.  
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A visão que possuímos da criança, como uma pessoa em constante evolução num sentido de um 

cada vez maior aperfeiçoamento e independência, leva-nos a uma filosofia de cuidados que permita 

o desenvolvimento máximo das suas potencialidades de ser bio-psico-social-cultural. A sua inserção 

natural no seio de uma família, cada uma com a sua própria dinâmica, influencia também o modo 

como conceptualizamos os cuidados de enfermagem a todo o núcleo familiar e não apenas à criança 

na sua individualidade. 

Assim sendo, a formação profissional nesta área de especialidade deverá dotar o enfermeiro com 

competências que permitam: 

• Fomentar a assunção do papel de elemento integrante e dinamizador da enfermagem de 

saúde infantil e pediatria;  

• Promover a inclusão do conhecimento produzido na prática especializada como base para a 

inovação e descoberta de novas formas de intervenção; 

• Demonstrar um elevado nível de conhecimentos na área da Enfermagem de Saúde Infantil e 

Pediatria e uma consciência crítica das questões que envolvem esta prática; 

• Agir autonomamente no planeamento e implementação de intervenções de enfermagem no 

âmbito da saúde infantil e pediatria; 

• Praticar enfermagem na área da saúde infantil e pediatria, a partir de uma análise crítico-

reflexiva da ação; 

• Abordar de uma forma sistémica e criativa as questões mais complexas dos cuidados de 

enfermagem à criança/adolescente e sua família; 

• Comunicar os resultados da sua prática clínica de forma clara;  

• Integrar equipas multiprofissionais em diversos contextos da prestação de cuidados de 

saúde, de modo particular nos que se referem à área desta especialização; 

• Liderar equipas de prestação de cuidados; 

• Interessar-se pela educação e formação ao longo da vida, particularmente no que se refere à 

assistência de enfermagem à criança/adolescente e sua família. 
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Perspectivando a enfermagem em geral e especificamente a enfermagem de saúde infantil e 

pediatria num âmbito europeu, apostamos numa formação que à partida se enquadre no espírito da 

declaração de Bolonha, permitindo deste modo a transparência da formação, a sua compatibilidade 

ao nível europeu e a mobilidade de estudantes e professores. 

Tratando-se de um ensino pós-graduado, e consequentemente de adultos, foi dada ênfase a uma 

pedagogia mais centrada na aprendizagem do que no processo de ensino, na aprendizagem baseada 

em problemas, com recurso às novas tecnologias da informação e comunicação, bem como especial 

atenção ao projeto individual de formação de cada um dos formandos. 

As conceções pedagógicas foram, assim: 

- centradas num processo de construção de projetos individuais de formação; 

- centradas no desenvolvimento da capacidade de raciocínio, espírito crítico e rigor de 

expressão; 

- treino na resolução de problemas, e estimulação de um espírito de investigação e 

criatividade 

- desenvolvimento de uma capacidade de liderança 

- desenvolvimento de uma conceção de cultura como construção social 

- construção de um sistema de valores que esteja na base da excelência do exercício 

profissional. 

 

5.3 - Duração do ano le tivo  

O ano letivo teve a duração de 41 semanas de atividades pedagógicas sendo que, destas, 4 foram 

dedicadas a momentos formais de avaliação (épocas de exame). 

 

5.3.1 - Calendá rio e scolar  

As atividades desenvolveram-se de acordo com o calendário escolar aprovado: 

- 1º Semestre: de 20 de Setembro de 2010 a 26 de Fevereiro de 2011 

- 2º Semestre: de 28 de Fevereiro de 2011 a 29 de Julho de 2011 

 

As pausas letivas foram as seguintes: 
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- Natal: de 20 de Dezembro de 2010 a 2 de Janeiro de 2011; 

- Carnaval: 7 e 8 de Março de 2011; 

- Páscoa: de 18 de Abril de 2011 a 30 de Abril de 2011; 

Ao longo do ano, e para além das pausas letivas previamente assinaladas, foram respeitados os 

seguintes feriados: 05-10-2010, 01-11-2010, 01-12-2010, 08-12-2010, 10-06-2011, 23-06-2011, 24-

06-2010. 

 

5 .4 -  Estudantes inscritos  

No ano letivo 2010/2011 estiveram inscritos 49 estudantes: 28 estudantes no 1º ano e 21 no 2º ano, 

sendo que, destes últimos, muitos obtiveram o acesso ao 2º ano através de creditação das unidades 

curriculares do 1º ano. 

Dos alunos inscritos no 1º ano, 2 pediram a suspensão da matrícula durante o decorrer do ano letivo. 

Foram as seguintes as inscrições por unidade curricular do 1º ano: 

• Enfermagem em Saúde Infantil: 49 estudantes, dos quais 23 obtiveram creditação; 

• Enfermagem em Pediatria: 49 estudantes, dos quais 23 obtiveram creditação; 

• Área de Projecto de Pediatria: 49 estudantes, dos quais 25 obtiveram creditação; 

• Área de Projecto de Saúde Infantil: 49 estudantes, dos quais 25 obtiveram creditação; 

• Epistemologia da Enfermagem: 49 estudantes, dos quais 25 obtiveram creditação; 

• Ética de Enfermagem: 49 estudantes, dos quais 23 obtiveram creditação; 

• Genética e Imunologia em Contexto Pediátrico: 49 estudantes, dos quais 23 obtiveram 

creditação; 

• Introdução à Supervisão Clínica em Enfermagem: 49 estudantes, dos quais 23 obtiveram 

creditação;  

• Prática Baseada na Evidência: 49 estudantes, dos quais 21 obtiveram creditação; 

 

 

 

 

• Socioantropologia da Infância e da Adolescência em Contexto Familiar: 49 estudantes, dos 

quais 23 obtiveram creditação;  
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• Psicologia da Saúde da Criança e do Adolescente: 49 estudantes, dos quais 22 obtiveram 

creditação; 

• A dor em Pediatria (Optativa): 30 estudantes, dos quais 6 obtiveram creditação; 

• Cuidados Continuados Integrados (Optativa): 8 estudantes; 

• Técnicas de Conforto ao Recém-nascido (Optativa): 22 estudantes, dos quais 3 obtiveram 

creditação. 

 

Foram as seguintes as inscrições por unidade curricular do 2º ano: 

• Investigação em Enfermagem – 23 estudantes, dos quais 2 obtiveram creditação; 

• Metodologias de Análise Qualitativa de Dados – 23 estudantes, dos quais 2 obtiveram 

creditação; 

• Metodologias de Análise Quantitativa de dados – 23 estudantes, dos quais 2 obtiveram 

creditação; 

• Dissertação (optativa) – 23 estudantes. 

 

5 .5 -  Organizaç ão e  funcionamento do curso  

O Curso de Mestrado em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediatria da ESEP foi coordenado ao longo 

do ano letivo 2010/2011 pela Professora Doutora Ana Paula França. 

O plano de estudos (anexo 16) estrutura-se em dois anos curriculares (4 semestres), num total de 

120 créditos (ECTS). O primeiro ano corresponde, de modo genérico, á formação pós – graduada no 

âmbito da especialização em enfermagem de saúde infantil e pediatria e o segundo ano à aquisição 

de competências na área de investigação em enfermagem. 

Aos créditos atribuídos a cada unidade curricular corresponde o número de horas que é considerado 

como o total de trabalho dispendido pelo estudante. O número de horas de contacto em cada 

unidade curricular refere-se às horas presenciais em sala de aula (anexo 16). 

 

 

 

5 .5.1  – Primeiro ano do MESIP 
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No primeiro semestre estiveram em funcionamento as seguintes unidades curriculares:  

Unidade Curricular ECTS Coordenação Docentes 

Ética de Enfermagem 2 Ana Paula França Ana Paula França 

Epistemologia da Enfermagem 2 Abel Paiva Abel Paiva 

Henriqueta Verganista 

Introdução à Supervisão Clínica em 

Enfermagem 

2 Wilson Abreu Wilson Abreu 

Sandra Cruz 

Prática Baseada na Evidência 2 Maria do Céu Barbieri Maria do Céu Barbieri 

Alda Mendes 

Enfermagem em Saúde Infantil 18 Ana Paula França Ana Paula França 

Celina Casanova 

Área de Projecto de Saúde Infantil 3 Alda Mendes Alda Mendes 

 

Ética de Enfermagem: 

Trata-se de uma unidade curricular comum a todos os mestrados e pós-graduações, em que as aulas 

teóricas foram ministradas simultaneamente. 

Esta unidade curricular decorreu conforme o planeado. Nas aulas de orientação tutorial os alunos 

desenvolveram trabalhos em grupo com o objetivo de levarem a cabo uma reflexão e análise de 

temas importantes da ética no contexto da enfermagem de saúde infantil e pediatria. Estes trabalhos 

foram apresentados e discutidos nas aulas de seminário e o principal alvo da avaliação sumativa. 

 

Epistemologia da Enfermagem 

Trata-se de uma unidade curricular comum a todos os mestrados e pós-graduações, em que as aulas 

teóricas foram ministradas simultaneamente. 

No que se refere a este curso decorreu conforme o planeado. Foram desenvolvidos trabalhos 

individuais envolvendo temas relacionados com a conceptualização de cuidados em pediatria.  

 

 

 

Introdução à Supervisão Clínica em Enfermagem 

Trata-se de uma unidade curricular comum a todos os mestrados e pós-graduações, em que as aulas 

teóricas foram ministradas simultaneamente. 
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No que se refere a este curso decorreu conforme o planeado. A quantificação da aprendizagem foi 

feita através da realização de trabalhos de grupo com discussão. 

 

Prática Baseada na Evidência 

Trata-se de uma unidade curricular comum a todos os mestrados e pós-graduações, em que as aulas 

teóricas foram ministradas simultaneamente. 

No que se refere a este curso decorreu conforme o planeado. Foram realizados também trabalhos 

individuais sob a forma de um artigo, que estiveram na base da avaliação sumativa da unidade 

curricular. 

 

Enfermagem em Saúde Infantil 

Esta unidade curricular decorreu conforme o planeado. 

Unidade curricular constituída por aulas teóricas, teórico-práticas, seminários, orientação tutorial e 

estágio. O desenvolvimento curricular desta unidade teve em consideração o estabelecimento de 

estratégias que permitissem ter em consideração o projeto individual de cada aluno, bem como as 

suas formação e experiência profissional anteriores, tendo sido feitas entrevistas individuais iniciais, 

a fim de estruturar o percurso formativo de cada estudante. 

Dada a carga horária desta unidade curricular e a diversidade da sua tipologia, ela foi dividida em 

duas componentes: componente teórica e componente estágio e foram adotados diversas 

metodologias e critérios de avaliação. A avaliação da componente teórica, constituída por aulas 

teóricas e teórico-práticas, foi feita através da elaboração de um trabalho de grupo e de uma prova 

individual de avaliação de conhecimentos, enquanto na componente prática, constituída por 

seminários, estágio e orientação tutorial, se recorreu à avaliação dos tutores de estágio, à auto-

avaliação (através de entrevista) e à elaboração de um trabalho individual durante a prática clínica. 

O estágio decorreu em Centros de Saúde da ARS Norte e da Unidade Local de Saúde de Matosinhos e 

também no bloco de partos do Hospital Pedro Hispano e nas consultas de pediatria, de gravidez na 

adolescência e do espaço Jovem, do Centro Hospitalar do Porto (Maternidade Júlio Dinis). 

 

Os estudantes consideraram pertinentes os locais de estágio escolhidos tendo-os avaliado como 

sendo bons ou muito bons em 49% dos casos (média score 3.1), como podemos ver no anexo 17. 

O estágio foi orientado e avaliado com recurso a um auxiliar pedagógico que mereceu, por parte dos 

alunos, uma apreciação positiva. 
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Área de Projecto de Saúde Infantil 

Esta unidade curricular decorreu conforme o planeado. 

Os alunos desenvolveram trabalhos de cariz teórico-prático na área da Saúde Infantil e com temas à 

sua escolha, que foram sujeitos a apresentação em sede de seminário. Os estágios decorreram no 

bloco de partos do Hospital Pedro Hispano e nos mesmos centros de saúde escolhidos para os 

estágios da unidade curricular Enfermagem em Saúde Infantil. Estes locais mereceram uma avaliação 

positiva por parte dos alunos, com um score de 3,5 (Anexo 17). 

No segundo semestre estiveram em funcionamento as seguintes unidades curriculares:  

Unidade Curricular ECTS Coordenação Docentes 

Enfermagem em Pediatria 18 Margarida Reis Santos 
 

Margarida Reis Santos 
Adélia Moreno 

Eunice Trindade 
Miguel Campos 

José Monterroso 
José Pombeiro Veloso 
Cândida Pinto 
Paula Sousa 

Área de Projecto de Pediatria 3 Ana Paula França Ana Paula França 

Socioantropologia da Infância e da 
Adolescência em Contexto Familiar 

2 Ana Paula França Maria José Magalhães 

Psicologia da Saúde da Criança e do 
Adolescente 

2 Lígia Lima Lígia Lima 

Genética e Imunologia em Contexto 
Pediátrico 

2 Ana Paula França Isabel Barbosa 
João Silva 

A dor em pediatria (optativa) 2 Fernanda Carvalho Fernanda Carvalho 

Cuidados Continuados Integrados 
(optativa) 

2 Ana Paula Cantante Ana Paula Cantante 

Técnicas de Conforto ao Recém-

nascido (optativa) 

2 Josefina Frade Josefina Frade 

 

Enfermagem em Pediatria 

Unidade curricular constituída por aulas teóricas, teórico-práticas, seminários, orientação tutorial e 

estágio. O desenvolvimento curricular desta unidade teve em consideração o estabelecimento de  

 

estratégias que permitissem ter em consideração o projeto individual de cada aluno, bem como as 

suas formação e experiência profissional anteriores, tendo sido feitas entrevistas individuais a fim de 

estruturar o percurso formativo de cada estudante. 

Dada a carga horária desta unidade curricular e a diversidade da sua tipologia, ela foi dividida em 

duas componentes: componente teórica e componente estágio e foram adotados diversas 
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metodologias e critérios de avaliação. A avaliação da componente teórica, constituída por aulas 

teóricas e teórico-práticas, foi feita através da elaboração de um trabalho de grupo e de uma prova 

individual de avaliação de conhecimentos, enquanto na componente prática, constituída por 

seminários, estágio e orientação tutorial, se recorreu à avaliação dos tutores de estágio, à 

autoavaliação (através de entrevista) e à elaboração de um trabalho individual durante a prática 

clínica. 

A unidade curricular decorreu conforme o planeado. 

O estágio decorreu em diversas unidades de cuidados pediátricos do Hospital Pedro Hispano, do 

Hospital de São João, do Centro Hospitalar do Porto (Hospital Maria Pia e Maternidade Júlio Dinis), 

do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia e do Instituto Português de Oncologia. 

Os estudantes consideraram pertinentes os locais de estágio escolhidos tendo-os avaliado como 

sendo bons ou muito bons em 46% dos casos, como podemos ver no anexo 17 (score médio 3).  

De acordo com a avaliação feita pelos alunos e docentes no ano transato, este ano, as 275 horas de 

estágio de cada estudante foram divididas por dois campos de estágio distintos, tornando mais 

extenso o período de contacto e de trabalho em cada unidade. 

O estágio foi orientado e avaliado com recurso a um auxiliar pedagógico que mereceu, por parte dos 

alunos, uma apreciação positiva. 

 

Área de Projecto de Pediatria 

Esta unidade curricular decorreu conforme o planeado. 

Os alunos desenvolveram trabalhos de cariz teórico-prático na área da pediatria, e com temas à sua 

escolha, que foram sujeitos a apresentação em sede de seminário. Os estágios decorreram em 

diversos serviços de pediatria e de acordo com o tema a explorar pelos estudantes, tendo 

contribuído de forma positiva para a consecução dos objetivos da disciplina - score 3,5 - (Anexo 17). 

 

Socioantropologia da Infância e da Adolescência em Contexto Familiar 

Esta unidade curricular decorreu conforme o planeado, com a participação de um professor externo 

que obteve uma apreciação pelos estudantes, com um score de apenas 2 (Anexo 19). Para além das 

aulas teóricas, os alunos desenvolveram trabalhos de grupo no contexto das aulas de orientação 

tutorial e seminários, tendo sido esta a forma de avaliação da própria unidade curricular. 
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Psicologia da Saúde da Criança e do Adolescente 

Esta unidade curricular decorreu conforme o planeado. Para além das aulas teóricas, os alunos 

desenvolveram trabalhos de grupo no contexto das aulas de orientação tutorial e seminários. 

 

Genética e Imunologia em Contexto Pediátrico 

Esta unidade curricular decorreu com a participação de dois professores externos, peritos nas áreas 

da genética e da imunologia. Perante a indisponibilidade do professor de genética que  

habitualmente tinha lecionado esta unidade curricular, recorreu-se a um novo professor, Dr. João 

Silva. 

Na plataforma de avaliação Pedagógica não consta este professor, pelo que não há uma avaliação 

formal deste. No entanto, a professora de Imunologia obteve uma apreciação positiva pelos 

estudantes, com um score de 4 (Anexo 17). 

 

A dor em pediatria (optativa) 

Esta unidade curricular decorreu conforme o planeado, após ter sido aceite a alteração do regime de 

avaliação. (de trabalho individual para prova de avaliação de conhecimentos).  

Nas aulas de seminário foram apresentados diversos trabalhos de investigação na área da dor em 

pediatria, tendo as aulas de orientação tutorial sido aproveitadas para o esclarecimento de dúvidas. 

 

Cuidados Continuados Integrados (optativa) 

Esta unidade decorreu em conjunto com o Curso de Mestrado em Enfermagem Comunitária e 

decorreu conforme o previsto. 

 

Técnicas de Conforto ao Recém-Nascido (optativa) 

Esta unidade decorreu em conjunto com o Curso de Mestrado em Saúde Materna e Obstetrícia.  

Apenas um aluno avaliou, formalmente, esta unidade curricular, com um score global de 1. No 

entanto, vários estudantes verbalizaram o seu descontentamento com a forma como decorreu a sua 

avaliação, entre outros aspetos. 
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5.5.2 - SEGUNDO ANO DO MESIP 

No segundo ano estiveram em funcionamento as seguintes unidades curriculares:  

 

Tabela 31 – Unidades curriculares em funcionamento no 2.º ano do MESIP 

Unidade Curricular Semestre ECTS Coordenação Docentes 

Investigação em Enfermagem 1º 5 Célia Santos Célia Santos 

Paulino Sousa 

Cândida Pinto 

Metodologias de Análise 

Qualitativa de Dados 

1º 5 Wilson Abreu Wilson Abreu 

Ana Paula França 

Metodologias de Análise 

Quantitativa de Dados 

1º 5 Alzira Teresa Martins Alzira Teresa Martins 

Cândida Pinto 

Dissertação 1º/2º 45 Ana Paula França Ana Paula França 

Margarida R. S. Ferreira 

Alzira Teresa Martins 

Maria Henriqueta Figueiredo 

Maria do Céu Barbieri 

Cândida Pinto 

António Luís Carvalho 

Lígia Lima 

 

Investigação em Enfermagem 

Esta unidade curricular decorreu conforme o planeado. As aulas teóricas e teórico-práticas 

decorreram em simultâneo com os outros cursos de mestrado em funcionamento na ESEP. As aulas 

de orientação tutorial foram limitadas aos alunos do MESIP integrando-se, deste modo, os  

 

conhecimentos teóricos sobre investigação com os assuntos pertinentes para a área científica, mais 

particular, em que se insere o mestrado.  

A avaliação da unidade curricular teve por base a elaboração do projeto de investigação de cada 

estudante, sob a orientação dos professores da unidade curricular. 

 

Metodologias de Análise Qualitativa de Dados 
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Esta unidade curricular decorreu conforme o planeado. As aulas teóricas e teórico-práticas 

decorreram em simultâneo com os outros cursos de mestrado em funcionamento na ESEP. As aulas 

de orientação tutorial foram limitadas aos alunos do MESIP interligando-se, deste modo, os 

conhecimentos teóricos sobre as metodologias de análise qualitativa de dados com os assuntos 

pertinentes para a área científica, mais particular, em que se insere o mestrado. 

A quantificação da aprendizagem desta unidade curricular teve por base uma prova de avaliação de 

conhecimentos. 

 

Metodologias de Análise Quantitativa de Dados 

Esta unidade curricular decorreu conforme o planeado. As aulas teóricas e teórico-práticas 

decorreram em simultâneo com os outros cursos de mestrado em funcionamento na ESEP. As aulas 

de orientação tutorial foram limitadas aos alunos do MESIP interligando-se, deste modo, os 

conhecimentos teóricos sobre as metodologias de análise quantitativa de dados com os assuntos 

pertinentes para a área científica, mais particular, em que se insere o mestrado. 

A quantificação da aprendizagem desta unidade curricular teve por base uma prova de avaliação de 

conhecimentos. 

 

Dissertação (optativa) 

Todos os estudantes do 2º ano do mestrado se inscreveram nesta opção, tendo iniciado a elaboração 

das suas dissertações sob a orientação dos diversos professores. 

Esta unidade curricular, composta por aulas de orientação tutorial e seminários, apesar de anual, 

decorreu essencialmente durante o 2º semestre. 

 

Dos 23 alunos que frequentaram esta unidade curricular apenas 3 concluíram os seus trabalhos no 

prazo estipulado pelo regulamento, tendo os restantes pedido prorrogação do prazo. 

 

5 .6 -  Regime de frequência e de  avaliação  

O Regulamento do Segundo Ciclo de Estudos (anexo 18), explicita os aspetos centrais da organização 

e funcionamento do Curso.  
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No cumprimento do referido Regulamento, o Conselho técnico científico da Escola Superior de 

Enfermagem do Porto, aprovou o regime de avaliação relativo a este ano letivo (anexo 19). No início 

do 2º semestre foi feito o pedido de alteração do regime de avaliação da unidade curricular  

“A dor em pediatria”, tendo a disciplina passado a ser avaliada através de uma prova de avaliação de 

conhecimentos (frequência). 

Todas as unidades curriculares deste curso estão sujeitas a avaliação que pode ser contínua, 

periódica ou final mas, nas componentes das unidades curriculares que integrem estágio, apenas 

pode ser utilizado o modelo de avaliação contínua.  

No caso particular das unidades curriculares Enfermagem em Saúde Infantil e Enfermagem em 

Pediatria estas são divididas em 2 módulos (Teórico e de Estágio), possibilitando a avaliação 

contínua, periódica e final no primeiro e apenas a avaliação contínua no segundo.  

No fim de cada semestre existiu uma época de exames (normal e de recurso) para cada unidade 

curricular em funcionamento no respetivo semestre.  

 

5 .6.1  -  Avaliação da aprendiz agem 

A avaliação realizada em cada Unidade Curricular respeitou os regimes de avaliação que foram 

aprovados e publicitados pelo Conselho técnico científico. 

Os resultados obtidos pelos estudantes permitem concluir que a maioria obteve o desejado sucesso 

nas atividades desenvolvidas. De todos os estudantes inscritos no 1º ano apenas três não o 

concluíram: dois estudantes anularam a matrícula no decurso do 1.º semestre e um estudante 

interrompeu o curso no final do 1.º semestre, por motivo de doença. 

 

 

Apresenta-se no quadro seguinte um resumo dos aspetos relacionados com a avaliação quantitativa 

obtida nas diversas unidades curriculares do curso. 

Unidade Curricular Alunos 
Avaliados 

Alunos com 
aproveitamento 

Nota máxima Nota Mínima Média 

A dor em Pediatria 23 20 18 11 15,1 

Área de Projecto de 
Pediatria 

23 20 18 10 14,5 

Área de Projecto de Saúde 
Infantil 

23 22 17 11 15,5 

Cuidados Continuados 

Integrados 

8 7 18 17 17,5 

Enfermagem em Pediatria 25 22 17 14 15,7 
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Enfermagem em Saúde 
Infantil 

25 23 17 12 15,2 

Epistemologia da 
Enfermagem 

23 22 18 11 14,8 

Ética de Enfermagem 25 24 18 13 16,3 

Genética e Imunologia em 
contexto pediátrico 

25 22 16 11 14,3 

Introdução à Supervisão 
clínica em Enfermagem 

25 24 18 17 17,6 

Prática Baseada na 
Evidência 

27 26 17 10 13,1 

Psicologia da Saúde da 
Criança e do Adolescente 

26 23 18 10 14,7 

Socioantropologia da 
Infância e da Adolescência 
em contexto familiar 

25 22 17 12 14,9 

Técnicas de Conforto ao 

recém-nascido 

18 16 18 11 14,8 

Investigação em 
Enfermagem 

21 21 18 10 15,3 

Metodologias de Análise 
Qualitativa de Dados 

21 21 18 11 15,4 

Metodologias de Análise 
Quantitativa de Dados 

21 21 20 14 17,3 

 

5.7 - Avaliação das unidades  c urric ula res e curso 

O MESIP foi alvo de avaliação através da Plataforma de Avaliação Pedagógica mas foram em muito 

pequeno número os alunos que acederam em participar nesta avaliação, à imagem do que tem 

acontecido em anos anteriores e noutros cursos. Esta avaliação, planeada e aprovada em conselho 

técnico-científico, assentou na apreciação feita pelos estudantes no final do ano letivo.  

Esta avaliação, sem carácter obrigatório, foi feita abrangendo um conjunto de parâmetros (Anexo 

17). 

 

Prevendo, à imagem dos anos anteriores, a fraca adesão dos estudantes pedi aos alunos do 1º ano 

que respondessem a um questionário, com perguntas abertas relativas à organização e 

funcionamento do curso, nomeadamente aos aspetos considerados mais positivos, mais negativos e 

quanto a sugestões que eventualmente considerassem pertinentes. 

Assim, este capítulo englobará os aspetos relativos à organização e funcionamento do curso e, mais 

especificamente, às avaliações feitas pelos alunos nestes dois âmbitos. 

Apresenta-se, em síntese, os scores médios da apreciação dos estudantes por Unidade Curricular e 

por professores que lecionaram cada uma delas. 
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A apreciação foi feita numa escala de 1 a 5. 

 

UC Score_UC Score_Prof 

A dor em Pediatria 5 5 

Área de Projecto de Pediatria 3,5 4 

Área de Projecto de Saúde Infantil 3,5 3 

Cuidados Continuados Integrados 2,5 2,5 

Enfermagem em Pediatria 3 3,3 

Enfermagem em Saúde Infantil 2,6 2,6 

Epistemologia da Enfermagem 2,5 3 

Ética de Enfermagem 2,5 3 

Genética e Imunologia em Contexto Pediátrico 4 4 

Introdução à Supervisão Clínica em Enfermagem 3 2,7 

Prática Baseada na Evidência 4 3,5 

Psicologia da Saúde da Criança e do Adolescente 3,3 3,3 

Socioantropologia da Infância e da Adolescência em Contexto 

Familiar 

1,5 2,5 

Técnicas de Conforto ao Recém-Nascido 1 1 
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UC Score_UC Score_Prof 

Investigação em Enfermagem 4 5 

Metodologias de análise quantitativa de dados 4 4 

Metodologias de análise qualitativa de dados 4 5 

Dissertação - - 

 

A análise dos resultados obtidos permite as seguintes considerações: 

• Com exceção da unidade curricular “Técnicas de Conforto ao Recém-nascido” e 

“Socioantropologia da Infância e da Adolescência em Contexto Familiar” todas as 

outras obtiveram uma avaliação global positiva. Com essa exceção, numa escala de 1 

a 5, todas obtiveram scores iguais ou superiores ao valor central. 

• Com excepção da unidade curricular Técnicas de Conforto ao Recém-nascido”, o 

score atribuído aos professores das diferentes unidades é também igual ou superior 

ao valor central. 

• No entanto, é de destacar o baixo envolvimento dos estudantes neste processo de 

avaliação: o número de respondentes ao inquérito, por unidade curricular e item, 

nunca ultrapassou os 3, número que torna qualquer análise pouco relevante para 

uma apreciação cabal do curso. 

Nota: O facto de não haver apreciação da unidade curricular “Dissertação” deve-se ao facto de, no 

final do ano letivo, ainda não ter sido discutido nenhum dos trabalhos de dissertação dos estudantes 

do 2º ano. No entanto, à altura da elaboração deste relatório, foram já atribuídos cinco títulos de 

Mestre em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediatria, tendo por base os seguintes trabalhos, todos 

classificados com 18 valores: 

- “Excesso de peso e obesidade em crianças em idade escolar. Um estudo no 

Concelho da Maia” 

-  “Factores que influenciam as estratégias de coping dos pais no processo de 

transição para a parentalidade” 

-  “A vivência de transições na parentalidade face ao evento hospitalização da 

criança” 
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-  “Factores que influenciam os enfermeiros na adoção de estratégias não 

farmacológicas para o controle da dor no recém-nascido” 

-  “Qualidade de vida da criança com doença oncológica” 

Quanto à apreciação qualitativa pedida aos estudantes do 1º ano obtivemos doze inquéritos 

respondidos. Foi feita a sua análise através de uma técnica de análise de conteúdo o que nos 

permitiu tirar algumas ilações sobre o curso, em geral, e sobre as unidades curriculares, em 

particular: 

 

Aspetos positivos 

Categorias Nº de 
referências 

Campos de estágio ricos em experiências 8 

Proximidade com os professores no âmbito das orientações tutoriais 3 

Conhecimentos e competências adquiridos 4 

Reflexão sobre as práticas 3 

Aprender a fazer pesquisa 2 

Qualidade dos professores convidados 1 

 

Aspetos negativos 

Categorias Nº de 
referências 

Unidade Curricular “Cuidados Continuados Integrados” com pouca relevância 
para o curso  

2 

Unidade Curricular “Técnicas de Conforto ao Recém-nascido” com pouca 

relevância para o curso  

2 

Unidades Curriculares sem relevância (indeterminadas)  3 

Unidade Curricular Epistemologia da Enfermagem com pouca relevância para o 
curso  

1 

Unidade Curricular “Socioantropologia da Infância e da Adolescência em 
contexto familiar” com pouca relevância para o curso 

3 

Unidade Curricular “Técnicas de Conforto ao Recém-nascido” com pouco rigor 

científico 

4 

Unidade Curricular “Técnicas de Conforto ao Recém-nascido” com deficiências 

a nível pedagógico 

6 
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Algumas unidades curriculares com excessiva carga de trabalho  2 

Atividades letivas durante o período de estágio  14 

Alterações de horário das aulas  6 

Ter aulas todos os dias  2 

 

Sugestões 

Categorias Nº de 

referências 

Estágios da UC Enfermagem em Pediatria divididos por 2 serviços 1 

Maior número de horas de estágio em Pediatria e menor em Saúde infantil 4 

A nota da componente estágio ser apenas relativa à avaliação do tutor 1 

Substituição de trabalhos de grupo por trabalhos individuais 1 

Separação total entre teoria e estágio (em semestres diferentes) 4 

Aulas depois das 17 e aos Sábados 1 

Uma unidade curricular de gestão 1 

 

É de salientar que alguns destes aspetos foram já tidos em consideração no presente ano 

letivo, tendo sido introduzidas as alterações possíveis e consideradas mais pertinentes pela 

equipa pedagógica. 

 

5 .8 - Equipa pedagógica 

Conforme consta do anterior capítulo 4 a coordenação deste curso esteve a cargo da 

Professora Doutora Ana Paula França e a sua lecionação contou com a colaboração de diversos 

professores internos e externos, de elevada formação académica e peritos nas variadas áreas 

de conhecimento e cuja avaliação, por parte dos alunos é, na sua generalidade, bastante 

positiva. Serão tidas em consideração as opiniões dos estudantes no planeamento dos 

próximos cursos. 
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5 .9 - Conclusõe s 

O ano letivo 2010/2011 decorreu de acordo com o que foi planeado, recolhendo um parecer 

favorável da comunidade escolar. 

Ao longo deste documento verificámos que as unidades curriculares foram desenvolvidas no 

respeito pelo estipulado no plano de estudos e pela legislação em vigor e que os estudantes 

obtiveram aproveitamento com classificações positivas. 

Apenas 5 estudantes, até ao momento, concluíram o curso, 2 com média final de 16 valores, 1 

com média final de 17 valores e 2 com média final de 18 valores. 

No entanto os alunos que, tendo terminado o 1º ano, não prosseguiram estudos, obtiveram 

notas finais de conclusão do 1º ano, entre 14 e 17 valores, com um valor médio de 15,6 

valores. 

No final de cada um dos semestres do 1º ano foi feita uma reunião com cada aluno e respetiva 

equipa pedagógica, com o objetivo de fazer uma avaliação do processo de 

ensino/aprendizagem face aos objetivos individuais, tentando ainda conhecer os aspetos 

positivos e negativos de modo a poderem ser feitas as adaptações necessárias ao 

melhoramento de todo o processo.  

Foram mencionadas como maiores dificuldades o pouco tempo disponível para a consecução 

dos objetivos face à situação laboral dos estudantes, apesar de reconhecerem o esforço da 

equipa em minimizar esta situação, bem como as diferenças na preparação de base na área da 

especialidade, visto a existência de pessoas com muita experiência em saúde infantil e 

pediatria e outras sem nenhuma experiência nesta área. 

A articulação dos horários das aulas presenciais foi um aspeto que mereceu especial atenção 

da coordenadora do curso, mas que se tornou muito difícil de conseguir face à situação laboral 

dos estudantes e à distância a que alguns deles viviam e trabalhavam, facto que favoreceu um 

absentismo maior do que o desejável. Acreditamos que poderemos melhorar alguns aspetos, 

nomeadamente os relacionados com o planeamento de atividades e a ponderação sobre a 

possibilidade de alterações nas unidades curriculares com avaliação mais negativa por parte 

dos estudantes. 

A maior participação dos estudantes no processo de avaliação constitui o maior desafio da 

equipa pedagógica. Ao longo dos últimos anos tem vindo a verificar-se um desinteresse dos  
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estudantes por este processo, apesar dos esforços realizados em sentido contrário. O facto 

incontornável é que a pequena participação dos alunos leva muitas vezes a que a avaliação de 

apenas um estudante possa ter um peso relativo excessivo na avaliação de um determinado 

parâmetro.  

Este processo tem sido voluntário e realizado por meios eletrónicos mas a sua importância na 

avaliação dos professores, dos cursos e até da própria ESEP leva-nos a ponderar a possibilidade 

de  tornar o processo obrigatório, embora se devam esgotar primeiro outras opções. A opção 

por um inquérito direto aos estudantes, em formato/papel mostrou-se uma alternativa com 

melhores resultados, se bem que, mesmo assim, aquém do que esperávamos. 
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6 MESTRADO EM ENFERMAGEM DE SAÚDE MATERNA E OBSTETRÍCIA 
 

6 .1 - Nota introdutória  

O relatório do ano letivo 2010/2011 do Curso de Mestrado em Enfermagem de Saúde Materna 

e Obstetrícia (MESMO) da Escola Superior de Enfermagem do Porto (ESEP) pretende descrever 

e analisar aspetos fundamentais do desenvolvimento do mestrado. Ao longo deste relatório 

serão apresentados os aspetos centrais do funcionamento do mestrado assim como os mais 

salientes da avaliação efetuada pelas estudantes e pelos professores, procurando identificar 

situações que necessitem de melhoria relativamente ao processo ensino-aprendizagem.  

 

6 .2 – Objet ivos  do curso 

O Mestrado em Enfermagem de Saúde Materna e Obstetrícia (MESMO) dirige-se aos 

profissionais de enfermagem que, habilitados com o 1º ciclo de estudos em Enfermagem, 

pretendam aprofundar conhecimentos e investigar nesta área, que contempla o 

desenvolvimento do processo de cuidados, dirigido não só à saúde da mulher, da criança e da 

família em momentos específicos do ciclo de vida, especificamente da pré–concepção à 

gravidez, nascimento, puerpério mas também, à dimensão ginecológica. O MESMO procura, 

assim, responder à complexidade crescente dos problemas que se colocam nesta 

especialidade e segue os padrões europeus neste domínio, nomeadamente os princípios 

veiculados pelas diretivas comunitárias. 

Os objetivos de formação subjacentes ao MESMO são direcionados para a aquisição de 

competências, de forma a permitir aos estudantes, nomeadamente: 

• Desenvolver a autonomia profissional em enfermagem de saúde materna e obstétrica; 

• Desenvolver competências que promovam práticas emancipatórias para o exercício do 

papel parental; 

• Demonstrar competências de suporte ao diagnóstico e intervenções de enfermagem 

que sustentem o conhecimento na área da assistência especializada à mulher e família 

no puerpério e ao recém-nascido saudável e de risco em contexto hospitalar e 

comunitário; 
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• Incrementar a multiculturalidade dos cuidados, considerando o respeito pelos 

diferentes padrões de crescimento e conhecimento; 

• Demonstrar competências no domínio da investigação problematizando práticas, 

contextos e processos de cuidados de enfermagem no âmbito da saúde materna e 

obstétrica.  

 

6 .3 - Duraç ão do ano letivo 

O Mestrado em Enfermagem de Saúde Materna e Obstetrícia (MESMO) tem dois anos 

curriculares (quatro semestres) de duração, se concretizado em tempo integral.  

 

6 .3.1 - Calendár io escolar   

O calendário escolar foi realizado de acordo como planeado. De acordo com o previsto, foi 

proposto pelo Conselho Pedagógico e aprovado pelo Conselho de Gestão. Foram respeitadas 

as pausas letivas: (Natal, Carnaval e Páscoa) assim como todos os feriados nacionais e 

religiosos. 

 

6 .4 - Organização e  funcionamento  do curso 

O Mestrado em Enfermagem de Saúde Materna e Obstetrícia foi coordenado ao longo do ano 

letivo de 2010/2011 pela Profª. Marinha Carneiro. 

O Regulamento Geral do 2º Ciclo de Estudos e o Plano de Estudos (este em anexo) explicita os 

vários aspetos centrais da organização e funcionamento do curso. Neste sentido, o MESMO 

segue o Regulamento do 2º Ciclo de Estudos conducentes ao grau de mestre e está organizado 

em quatro semestres (120 ECTS).  

No ano letivo 2010/2011, a maioria dos estudantes frequentou o 1º ano, nas diversas unidades 

curriculares previstas, tendo optado ao nível do 2º ano, agora em curso, pela UC Estágio de 

natureza profissional, uma vez que lhes possibilita a aquisição do título de especialista desde 

que efetuem os 10 ECTS do Curso de Pós-Licenciatura em Enfermagem de Saúde Materna e 

Obstetrícia (CPLEESMO) definidos pelo CTC. 

Apesar de ser o primeiro ano de funcionamento do curso, observaram-se, contudo, algumas 

inscrições no 2º ano, por efeito de creditação à maioria das unidades curriculares do primeiro  
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ano, em função dos estudantes em referência apresentarem certificação de frequência e 

aprovação do CPLEESMO. Todos os estudantes nesta situação se inscreveram na UC 

Dissertação, pelo que estão a finalizar tese de mestrado, 12 estudantes.  

Sublinhe-se que cada unidade curricular é autónoma e auto-suficiente, permitindo a sua 

concretização independentemente de todas as outras. 

O número de horas em sala de aulas é o necessário para que o estudante adquira as 

competências requeridas, em conjugação com outro tipo de atividades, nomeadamente 

através de pesquisa, estudo, ou em contexto clínico. 

Privilegia-se o ensino clínico como lugar de integração de conhecimentos teóricos e teórico-

práticos necessários à aquisição de competências.  

É adotado um sistema study-oriented, que permite a cada estudante a gestão do seu tempo de 

acordo com a sua disponibilidade e interesses. Deste modo, será possível: a concretização do 

curso em tempo parcial, podendo cada estudante inscrever-se a um número de unidades 

curriculares que na sua totalidade não exceda os 30 ECTS por semestre. Cada estudante tem 

oportunidade de construir o seu projeto de estudos, de entre as possibilidades que o 

curriculum e a Escola lhe oferecem. 

O MESMO contempla as diretrizes da Ordem dos Enfermeiros relativamente aos planos de 

estudos dos Cursos Mestrado em Enfermagem. 

As Unidades Curriculares são constituídas por aulas teóricas, teórico-práticas, estágios, 

seminários, orientação tutorial e práticas laboratoriais. Assim, este ciclo de estudos assegurará 

o desenvolvimento das competências necessárias para o exercício da atividade profissional 

respondendo às exigências do perfil de enfermeiro especializado em contexto de Enfermagem 

de Saúde Materna e Obstetrícia definido pela Ordem dos Enfermeiros. 

Não se aplica nenhum regime de frequência obrigatória. 

O processo de avaliação das unidades curriculares é da responsabilidade do coordenador da 

unidade curricular. Na classificação final de cada unidade curricular considera-se aprovado o 

estudante que tenha obtido nota igual ou superior a dez valores.  

Em todas as unidades curriculares está previsto um exame final de avaliação de competências, 

exceto nas unidades curriculares que integrem estágio. Neste, apenas pode ser utilizado o 

modelo de avaliação contínua. 
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Em cada ano letivo, em relação a cada unidade curricular, há uma época de exame normal e 

uma de recurso.  

No final do ano letivo haverá ainda uma época de exame especial. 

Na época especial cada estudante pode prestar provas de exame final a duas unidades 

curriculares a cujo exame, nas épocas normal ou de recurso não haja comparecido ou, tendo 

comparecido, dele haja desistido ou nele haja sido reprovado, desde que, com a aprovação em 

tais unidades curriculares, reúna condições para concluir o curso. 

O estudante pode realizar exames de melhoria de nota às unidades curriculares em que 

obteve aproveitamento. Não há exames de melhoria de nota às unidades curriculares que 

integrem estágio. 

 

6 .5 – Estud antes  inscrit os 

 

ESTUDANTES INSCRITOS POR UNIDADE CURRICULAR 

Unidade Curricular ANO 1º Semestre 2º Semestre 

Epistemologia da enfermagem 1º ano 32  

Ética de enfermagem 1º ano 32  

Prática baseada na evidência 1º ano 32  

Introdução à supervisão clínica em enfermagem 1º ano 32  

Gravidez e adaptação à parentalidade 1º ano 32  

Obstetrícia 1º ano 32  

Amamentação 1º ano 32  

Psicologia da gravidez e da maternidade 1º ano 32  

Trabalho de parto e autocuidado no pós-parto 1º ano 32  

Métodos não farmacológicos de apoio à mulher em trabalho de parto (Opção) 1º ano 27  

Recém-nascido em risco 1º ano 32  

Autocuidado: fertilidade, reprodução e saúde ginecológica 1º ano  32 

Socioantropologia da maternidade e da família 1º ano  32 

Farmacologia em obstetrícia 1º ano  32 

Preparação para o Parto 1º ano 32  

Monitorização biofísica fetal (Opção) 1º ano  25 

Técnicas de conforto ao recém-nascido (Opção) 1º ano  24 

Estágio: Vigilância da gravidez e preparação para a parentalidade 1º ano  32 
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Investigação em enfermagem 2º ano 12  

Metodologias de análise qualitativa dos dados 2º ano 12  

Metodologias de análise quantitativa dos dados 2º ano 12  

Dissertação 2ºano 12  

 

6 .5.1  –  Unidades curriculares O ptativas que funcionaram  no ano letivo 

2 010/2011: 

- Métodos não farmacológicos de apoio à mulher em trabalho de parto (1º semestre) 

- Monitorização biofísica fetal (2º semestre) 

- Técnicas de conforto ao recém-nascido (2º semestre) 

 

6 .5.2  -  Re gime de  avaliaç ão por unida de c urr icular 

No cumprimento do referido Regulamento, o Conselho Técnico Científico (CTC) da Escola 

Superior de Enfermagem do Porto, aprovou o regime de avaliação por unidade curricular deste 

ano letivo (Anexo 20), que foi integralmente cumprido. 

 

6 .6 - Ava liação da Aprendizagem 

A avaliação realizada em cada unidade curricular respeitou os regimes de avaliação que foram 

aprovados e publicitados pelo Conselho Técnico Científico. 

Os resultados obtidos pelos estudantes permitem concluir que a maioria obteve o desejado 

sucesso nas atividades desenvolvidas. 

 

ESTUDANTES APROVADOS POR UNIDADE CURRICULAR – 1º ANO (1º SEMESTRE 

UNIDADE CURRICULAR ANO INSCRITOS APROVADOS CREDITADOS SEM 

APROVEITAMENTO  

MÉDIA  

Epistemologia da Enfermagem 1º 32 17 12 3 15,29 

Ética de enfermagem 1º 32 18 12 2 16,06 

Prática baseada na evidência 1º 32 17 12 3 13,94 

Introdução à supervisão clínica em 
enfermagem 

1º 32 18 12 2 
16,22 

Gravidez e adaptação à parentalidade 1º 32 18 12 2 14,67 

Obstetrícia 1º 32 18 12 2 13,39 
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Amamentação 1º 32 18 12 2 14,56 

Psicologia da gravidez e da maternidade 1º 32 18 12 2 14,67 

 

Trabalho de parto e autocuidado no pós-
parto 

1º 32 17 12 3 14,18 

Métodos não farmacológicos de apoio à 
mulher em trabalho de parto 

1º 27 7 18 2 16,28 

Recém-nascido em risco 1º 32 12 19 1 14,84 

 

ESTUDANTES APROVADOS POR UNIDADE CURRICULAR – 1º ANO (2º SEMESTRE) 

UNIDADE CURRICULAR ANO INSCRITOS APROVADOS CREDITADOS 
SEM 

APROVEITAMENTO 
MÉDIA 

Autocuidado: fertilidade, reprodução e 
saúde ginecológica 

1º 32 18 12 2 12,78 

Socioantropologia da maternidade e da 
família  

1º 32 17 12 3 14,94 

Farmacologia em obstetrícia  1º 32 18 12 2 14,39 

Preparação para o parto 1º 32 18 12 2 14,89 

Monitorização biofísica fetal 1º 25 18 5 2 13,44 

Técnicas de conforto ao recém-nascido 1º 24 18 4 2 15,33 

Estágio: Vigilância da gravidez e preparação 
para a parentalidade 

1º 32 16 12 4 16,81 

 

ESTUDANTES APROVADOS POR UNIDADE CURRICULAR – 2º ANO  

Estudantes que obtiveram creditação ao 1º ano do MESMO 

UNIDADE CURRICULAR ANO INSCRITOS APROVADOS SEM APROVEITAMENTO MÉDIA 

Investigação em enfermagem 2º 12 11 1 16,55 

Metodologias de análise qualitativa de 
dados 

2º  12 12  16,33 

Metodologias de análise quantitativa de 
dados 

2º 12 12  16,25 

Dissertação 2º 12    

 

6 .6.1 – Aval iaç ão das unidades curriculare s pe los estudantes 

Todas as unidades curriculares que integram o plano de estudos foram objeto de avaliação. 
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A avaliação planeada e aprovada em CTC assentou na apreciação feita pelas estudantes no 

final do ano letivo de 2010/2011. Esta avaliação, sem carácter obrigatório, foi feita abrangendo 

um conjunto de parâmetros estabelecidos. 

 

Apresenta-se, em síntese, os scores médios da apreciação das estudantes por Unidade 

Curricular, assim como, pelos professores que lecionaram cada uma dessas unidades 

curriculares. 

A apreciação foi feita numa escala de 1 a 5. 

AVALIAÇÃO DAS UNIDADES CURRICULARES – 1º ANO (1º SEMESTRE) 

UC Score_UC Score_Prof 

Epistemologia da Enfermagem 3,70 4,10 

Ética de enfermagem 3,70 3,80 

Prática baseada na evidência 3,70 4,00 

Introdução à supervisão clínica em enfermagem 3,80 4,00 

Gravidez e adaptação à parentalidade 3,90 4,30 

Obstetrícia 3,80 4,10 

Amamentação 3,80 4,20 

Psicologia da gravidez e da maternidade 4,00 4,30 

Recém-nascido em risco 3,90 4,30 

Trabalho de parto e autocuidado no pós-parto 3,90 4,00 

Métodos não farmacológicos de apoio à mulher em trabalho de parto (Opção) 3,80 4,00 

 

AVALIAÇÃO DAS UNIDADES CURRICULARES – 1º ANO (2º SEMESTRE) 

UC Score_UC  Score_Prof 

Autocuidado: fertilidade, reprodução e saúde ginecológica 3,60 4,30 

Socioantropologia da maternidade e da família 3,90 4,30 

Farmacologia em obstetrícia 3,90 4,30 

Preparação para o Parto 3,60 4,20 

Monitorização biofísica fetal 3,80 4,00 

Técnicas de conforto ao recém-nascido 3,80 4,10 

Estágio: Vigilância da gravidez e preparação para a parentalidade 4,20 4,50 

 

AVALIAÇÃO DAS UNIDADES CURRICULARES – 2º ANO 
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UC Score_UC         Score_Prof 
 

Investigação em enfermagem 5,00 4,60 

Análise qualitativa dos dados 4,00 5,00 

Análise quantitativa dos dados 3,00 3,00 

Dissertação                                                             
5,00 

 

A análise dos resultados obtidos permite as seguintes inferências: todas as unidades 

curriculares obtiveram uma avaliação positiva. Numa escala de 1 a 5, todas têm scores 

superiores ao valor central.  

 

6 .7 - Equ ipa  Pe dagóg ic a 

A organização científico-pedagógica do curso assenta numa divisão de atividades, distribuídas 

por um coordenador geral e por coordenadores das diferentes unidades curriculares.   

COORDENADORES DAS UNIDADES CURRICULARES  

Ética de enfermagem ANA PAULA DOS SANTOS JESUS MARQUES FRANÇA 

Epistemologia de enfermagem ABEL AVELINO DE PAIVA E SILVA 

Introdução à supervisão clínica em enfermagem WILSON JORGE CORREIA PINTO ABREU 

Prática baseada em evidências MARIA DO CÉU AGUIAR BARBIERI DE FIGUEIREDO  

Gravidez e adaptação à parentalidade.  ANA PAULA PRATA AMARO DE SOUSA 

 Recém-nascido em risco CÂNDIDA DA ASSUNÇÃO SANTOS PINTO 

Autocuidado relacionado com a fertilidade, reprodução 
e saúde ginecológica 

MARIA CÂNDIDA MORATO PIRES KOCH 

Obstetrícia MARINHA DO NASCIMENTO FERNANDES CARNEIRO  

Amamentação ANA PAULA PRATA AMARO DE SOUSA 

Psicologia da gravidez e da maternidade LÍGIA  MARIA  MONTEIRO LIMA  

Métodos não farmacológicos de apoio à mulher em 
trabalho de parto (opção) 

MARIA EMÍLIA BULCÃO MACEDO MENDONÇA 

 

 

Monitorização biofísica fetal MARINHA DO NASCIMENTO FERNANDES CARNEIRO 
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Socioantropologia da maternidade e da família MARIA VITÓRIA BARROS CASTRO PARREIRA  

Trabalho de parto e autocuidado no pós-parto  MARIA EMÍLIA BULCÃO MACEDO MENDONÇA 

Farmacologia  em obstetrícia MARINHA DO NASCIMENTO FERNANDES CARNEIRO 

Preparação para o parto ANA PAULA PRATA AMARO DE SOUSA 

Técnicas de conforto ao recém-nascido JOSEFINA MARIA FROES DA VEIGA FRADE 

Estágio: vigilância da gravidez e preparação para a 
parentalidade 

MARIA VITÓRIA BARROS CASTRO PARREIRA 

Investigação em enfermagem CÉLIA SAMARINA VILAÇA DE BRITO SANTOS 

Metodologias de análise qualitativa de dados WILSON JORGE CORREIA PINTO ABREU 

 Metodologias de análise quantitativa de dados ALZIRA TERESA VIEIRA MARTINS FERREIRA DOS SANTOS 

Dissertação  MARINHA DO NASCIMENTO FERNANDES CARNEIRO 

 

Cada uma das unidades curriculares dispôs de um quadro de professores, internos e/ou 

externos, conforme se pode verificar. (Anexo 21) 

 

6 .8 - Aprec iação Global 

O ano letivo de 2010/2011 decorreu de acordo com o planeamento pedagógico efetuado, 

dentro da normalidade prevista. 

Este relatório permite-nos verificar que as várias unidades curriculares do curso foram 

desenvolvidas de acordo com o estipulado no plano de estudos e na legislação em vigor. 

Podemos observar, também, que a avaliação efetuada pelas estudantes e pelos professores do 

trabalho desenvolvido, em cada unidade curricular, foi positiva, pois resulta em pontuações 

acima dos valores médios.  

É de considerar alguns aspetos relativos à avaliação qualitativa realizada pelas estudantes, 

assim como à apreciação a algumas sugestões dos professores, no sentido de se melhorar o 

processo ensino-aprendizagem. Relativamente às apreciações qualitativas realizadas pelas  

 

estudantes podemos salientar como aspetos significativos que facilitaram o processo 

formativo: a disponibilidade dos docentes (…) alguns docentes foram incansáveis (…); a 
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organização e o funcionamento do 1º ano foi positivo; muitas oportunidades de 

aprendizagem; as aulas laboratoriais foram uma mais valia para o processo formativo. 

Relativamente aos aspetos que mais dificultaram o processo formativo, a grande maioria das 

estudantes apontou como dificuldade a conciliação do horário de trabalho com os horários de 

aulas, sobretudo os horários estabelecidos para o 1º semestre.  

Foram também emitidas apreciações qualitativas pelas coordenadoras das diferentes unidades 

curriculares do curso, sendo de salientar as seguintes linhas de força: reconhecimento de que 

todas as estudantes, neste ano letivo, são estudantes trabalhadoras, revelando motivação, 

empenho, interesse e participação na formação, embora pontualmente com dificuldades de 

presença em algumas sessões letivas; a possibilidade de se poder enriquecer o material 

técnico-pedagógico de apoio, sobretudo a nível de filmes, bibliografia, e materiais de apoio ao 

trabalho de parto, bem como a criação de espaços de laboratórios adequados a um melhor 

desenvolvimento das práticas, tendo sido solicitado ao Presidente da ESEP a reorganização de 

espaços no sentido de criar um laboratório compatível com as necessidades do curso; 

dificuldades sentidas em relação à alocação das estudantes pelos respetivos campos de 

estágio, quer nas aulas teórico-práticas, nas de observação prolongada na sala de parto e nos 

estágios; salientámos a apreciação dos professores relativamente à efetivação da articulação 

constante entre os conteúdos teóricos e a prática, de forma a facilitar a integração dos 

conhecimentos e o desenvolvimento de competências específicas no âmbito da especialidade. 

Neste sentido, conclui-se que o ano letivo 2010/2011 obteve um parecer favorável da 

comunidade escolar, embora seja propósito da equipa pedagógica desenvolver estratégias 

necessárias à melhoria dos processos formativos. 
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7. Mestrado em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiatria 
 

7 .1 - Nota introdutória  

O relatório do Curso de Mestrado em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica (ano letivo 

2010/2011) pretende descrever e analisar alguns dos aspetos centrais do desenvolvimento do 

Curso. 

A criação do Mestrado em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiatria (MESMP) teve como 

suporte, na sua elaboração, a legislação que se segue: Decreto-Lei nº 353/99, de 3 de 

Setembro; Portaria nº 268/2002, de 13 de Março; Lei nº 49/2005, de 30 de Agosto Decreto-Lei 

nº 74/2006, de 24 de Março; Despacho Nº7287-C/2006 (2ª série), de 31 de Março. Teve-se 

aina em conta a matriz para análise dos planos de estudo dos cursos de pós-licenciatura em 

Enfermagem, elaborada pela Ordem dos Enfermeiros. 

Com a criação deste curso de Mestrado em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica, a 

Escola Superior de Enfermagem do Porto pretende constituir um espaço de formação 

especializada que responda a múltiplos desafios sociais:  

(i) O desenvolvimento de uma formação especializada dedicada às áreas da promoção da 

saúde e diferentes níveis de prevenção da doença, abrangendo o continuum do ciclo 

vital;  

(ii) A definição de um currículo que considera as realidades bioculturais e as atividades de 

vida humana; 

(iii) Uma atenção objetiva aos sistemas de informação e aos indicadores de saúde mental. 

Estes desígnios estão ancorados na ideia de que a saúde mental percorre 

transversalmente todos os problemas de saúde humana e implica uma articulação 

entre instituições e entre profissionais com formação distinta. 

Tratando-se de um ensino pós-graduado, e consequentemente de adultos, será dado ênfase a 

uma pedagogia mais centrada na aprendizagem do que no processo de ensino, na 

aprendizagem baseada em problemas, com recurso às novas tecnologias da informação e 

comunicação, bem como especial atenção ao projeto individual de formação de cada um dos 

formandos. 
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Este curso procura promover a excelência do exercício profissional e impulsionar a formação de 

enfermeiros, responsáveis para assegurar aos cidadãos cuidados gerais e especializados de 

qualidade, assumindo a diversidade dos percursos de aprendizagem, como uma mais valia para 

o desenvolvimento das práticas. 

Para o planeamento e construção do plano de estudos do curso tivemos em consideração, 

como referimos, o trabalho realizado no âmbito da Ordem dos Enfermeiros sobre o conteúdo 

da formação especializada em Enfermagem de Saúde Mental, as avaliações de cursos 

anteriores e os debates com colegas detentores desta especialidade.   

Na conceção e organização do Curso teve-se ainda em consideração o estipulado no Decreto-

Lei nº 42/2005, de 22 de Fevereiro (princípios reguladores de instrumentos para a criação do 

espaço europeu de ensino superior) e a restante legislação que interfere com o Processo de 

Bolonha.  

O plano de estudos desenvolve-se no 1º e 2º semestres em torno de um conjunto de unidades 

curriculares de âmbito mais teórico e teórico-prático, devendo os estudantes optar no 3º e 4º 

semestre por uma das seguintes opções de investigação ou de estágio: 

a) dissertação  

b) trabalho de projecto; 

c) estágio de natureza profissional com relatório 

 

7 .2 - Pert inê ncia  e objetivos do curs o  

O Curso de Mestrado em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiatria foi publicado pelo 

Despacho n.º 23536/2009, de 27 de Outubro, alterado pelo Despacho n.º 10437/2011, de 18 

de agosto. 

Com este curso, pretende-se formar enfermeiros que sejam capazes de: 

• Aprofundar conhecimentos sobre o contexto das práticas clínicas em enfermagem de 

saúde mental e psiquiatria; 

• Identificar focos de atenção e intervenções adequadas no sentido da promoção, 

tratamento e reabilitação;  
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• Colaborar no desenvolvimento de programas integrados de promoção da saúde 

mental com base em evidências provenientes da investigação e da reflexão sobre as 

práticas profissionais; 

• Desenvolver competências de intervenção em situações de crise; 

A realidade social com que se deparam os enfermeiros é caracterizada por instabilidade e 

imprevisibilidade para a qual há que desenvolver competências que permitam uma tomada de 

decisão autónoma, reflexiva e baseada na mais atualizada evidência empírica. 

Os contextos da prática de cuidados de saúde de grande complexidade não estão, como antes, 

restringidos aos muros dos hospitais, antes apresentam-se dispersos na comunidade, nos 

locais onde as pessoas vivem e trabalham. 

Também a evolução demográfica e tecnológica muito contribuíram para a diversidade e a 

complexidade dos desafios colocados pelos utentes, famílias e comunidades alvo dos cuidados 

de enfermagem. O envelhecimento da população, o aumento de doentes portadores de 

doenças crónicas, o acompanhamento de doentes terminais e suas famílias, exigem que a 

preparação dos novos enfermeiros consolide o conhecimento que permite dar resposta à 

natureza do cuidado de enfermagem. 

A enfermagem tem vindo a afirmar-se como disciplina do conhecimento autónoma, com um 

campo de intervenção próprio; esta toma por objeto de estudo, não a doença em si, mas a 

resposta humana aos problemas de saúde e aos processos de vida assim como as transições 

enfrentadas pelos indivíduos, famílias e grupos, ao longo do ciclo de vida; ou seja, espera-se 

dos enfermeiros um contributo no sentido do aumento do repertório de recursos internos das 

pessoas para lidarem com os desafios que requerem adaptação e auto controlo. Entendemos 

assim, de acordo com a Ordem dos Enfermeiros (OE) que “os cuidados de enfermagem tomam 

por foco de atenção a promoção de projetos de saúde que cada pessoa vive e persegue. Neste 

contexto procura-se, ao longo de todo o ciclo vital, prevenir a doença e promover os processos 

de readaptação, procura-se a satisfação das necessidades humanas fundamentais e a máxima 

independência na realização das atividades da vida, procura-se a adaptação funcional aos 

défices e a adaptação a múltiplos fatores – frequentemente através de processos de 

aprendizagem do cliente.” .” (2003. p. 5)2 1. 

                                                           

2

  Conselho de Enfermagem - Competências do enfermeiro de cuidados gerais. L isboa, Ordem dos 
Enfermeiros, 2003. 
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Este ciclo de estudos procura habilitar os enfermeiros para a prestação de cuidados 

especializados, visando assegurar a aquisição de competências científicas, técnicas, humanas e  

culturais numa área específica da enfermagem, e destinam-se a enfermeiros habilitados com o 

1º ciclo em enfermagem ou equivalente legal.  

O plano de estudos que se apresenta pode desenvolver-se em vários sentidos, após a 

aquisição da formação do 1º ano: assim, o estudante pode optar por desenvolver uma 

dissertação de mestrado ou de um trabalho de projeto ou pela realização de um estágio de 

natureza profissional. 

Neste sentido, o MESMP, visa aprofundar e desenvolver conhecimentos empíricos e 

científicos, éticos, estéticos e pessoais que dotem os enfermeiros especialistas nesta área de 

conhecimento, de competências científicas, técnicas e humanas, para prestar, para além dos 

cuidados gerais, cuidados de enfermagem especializados. 

Em Setembro de 2002, o Conselho Nacional de Saúde Mental considerava que havia 

necessidade de dar a conhecer e de sensibilizar a população para os problemas de saúde 

mental, dado que estes teriam aumentado de forma pronunciada no nosso país, 

acompanhando a tendência verificada nos países mais desenvolvidos. O Conselho indicava, 

neste âmbito, as seguintes realidades: 

• Mais de 20% da população adulta sofre de algum problema de Saúde Mental 

em certa altura da sua vida; 

• O número de suicídios nos países da comunidade europeia é igual ou superior 

ao número de mortos em acidentes de viação. 

• A depressão, que ocupa o quarto lugar na lista das doenças com mais prejuízos 

económicos, poderá em quinze anos ocupar o segundo, segundo a OMS; 

• As doenças mentais acarretam um custo equivalente a 3-4% do produto 

nacional bruto na Região Europeia (CE). 

A par destas realidades, durante a segunda metade do século XX ocorreu uma mudança no 

paradigma dos cuidados em saúde mental, devido aos avanços na área da Psicofarmacologia, 

movimento a favor dos direitos humanos, reconceptualização dos cuidados na comunidade e  

 

desinstitucionalização da saúde mental. Entre outras medidas, identificam-se como 

prioridades o aumento da disponibilidade de recursos para os cuidados na comunidade e a 
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preparação de profissionais com competências específicas para trabalhar na área da saúde 

mental. 

No início do séc. XXI, a sociedade portuguesa vê-se confrontada com um amplo conjunto de 

problemas sociais e económicos que se traduziam, não raro, em vivências desajustadas das  

emoções e da afetividade. A queda progressiva dos laços familiares e das relações com os 

pares não favorece nem o equilíbrio interno do indivíduo nem o equilíbrio dinâmico que este 

mantém com o meio; acentuam-se desta forma as possibilidades de ocorrência de distúrbios 

mentais. Considerava-se, e bem, que a Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica podia 

fornecer um importante suporte à equipa de saúde, contribuindo para uma assistência mais 

humana, individualizada, adaptada ao utente, à família e à comunidade. 

Segundo o Plano Nacional de Saúde (2004-2010), estima-se que a prevalência de perturbações 

psiquiátricas na população geral ronde os 30%, sendo aproximadamente de 12% a de 

perturbações psiquiátricas graves; a depressão pode atingir cerca de 20% da população, 

tendendo a aumentar, e é considerada a primeira causa de incapacidade, na carga global de 

doenças, nos países desenvolvidos. No mesmo documento refere-se que as perturbações 

emocionais e comportamentais das crianças e dos adolescentes têm uma prevalência elevada, 

entre 15 a 20%, segundo estudos internacionais. Salienta-se ainda que estimativas apontam 

para a existência de, pelo menos 580.000 doentes alcoólicos (síndrome de dependência de 

álcool) e 750.000 bebedores excessivos (síndrome de abuso de álcool), em Portugal. Perante 

este quadro preocupante, verifica-se uma resposta insuficiente dos serviços face ao aumento 

da população idosa e dos cuidados que a mesma requer, de forma a integrar os aspetos 

biopsicossociais numa abordagem global. O Plano salienta que a saúde mental percorre 

transversalmente todos os problemas de saúde humana, sendo fundamental a articulação 

dentro da saúde, em particular com os Cuidados de Saúde Primários (CSP) e o envolvimento 

com outros sectores e áreas, nomeadamente, a Educação, a Segurança Social, o Trabalho, a 

Justiça, a Defesa, o Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil, as Autarquias, as ONG e a 

comunicação social. 

Com a criação deste curso de Mestrado em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica, a 

Escola Superior de Enfermagem do Porto pretende constituir um espaço de formação 

especializada que responda a múltiplos desafios sociais:  

(i) O desenvolvimento de uma formação especializada dedicada às áreas da 

promoção da saúde e diferentes níveis de prevenção da doença, abrangendo o 

continuum do ciclo vital;  
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(ii)  A definição de um currículo que considera as realidades bioculturais e as 

atividades de vida humana;  

(iii) Uma atenção objetiva aos sistemas de informação e aos indicadores de saúde 

mental. Estes desígnios estão ancorados na ideia de que a saúde mental percorre 

transversalmente todos os problemas de saúde humana e implica uma articulação 

entre instituições e entre profissionais com formação distinta. 

Tratando-se de um ensino pós-graduado, e consequentemente de adultos, será dado ênfase a 

uma pedagogia mais centrada na aprendizagem do que no processo de ensino, na 

aprendizagem baseada em problemas, com recurso às novas tecnologias da informação e 

comunicação, bem como especial atenção ao projeto individual de formação de cada um dos 

formandos. 

Este curso procura promover a excelência do exercício profissional e impulsionar a formação 

de enfermeiros, responsáveis para assegurar aos cidadãos cuidados gerais e especializados de 

qualidade, assumindo a diversidade dos percursos de aprendizagem, como uma mais valia 

para o desenvolvimento das práticas. 
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8. Curso de Pós - Licenciatura de Especialização em Enfermagem 
Comunitária 

 

8 .1 - Nota introdutória  

O relatório do ano letivo 2010/2011 do Curso de Pós-Licenciatura de Especialização em 

Enfermagem Comunitária da Escola Superior de Enfermagem do Porto pretende descrever e 

analisar alguns dos aspetos do desenvolvimento do Curso. 

 

8 .2 - Objet ivos do c urso  

A enfermagem comunitária é uma área de especialidade que combina a teoria de enfermagem 

com a da saúde pública numa prática centrada na população e que se destina a promover e 

preservar a saúde das comunidades. 

Trabalhar num local da comunidade não é suficiente para se dizer que a prática é orientada 

para a comunidade como cliente. Quando a localização do exercício é na comunidade mas o 

alvo é o indivíduo ou a família, o cliente mantém-se o indivíduo ou a família e não a 

comunidade como um todo. 

A promoção de práticas centradas na população requer um processo interdisciplinar e 

colaborativo de avaliação, desenvolvimento de estratégias e de atividades de verificação para 

promover resultados mais saudáveis numa comunidade. Assim, a enfermagem comunitária, 

proporciona um importante suporte à equipa de saúde, contribuindo para uma assistência 

mais humana e dirigida à comunidade. 

Com o Curso de Pós-Licenciatura de Especialização em Enfermagem Comunitária pretende-se 

formar enfermeiros especialistas que sejam capazes de:  

• Aprofundar conhecimentos sobre o contexto das práticas clínicas em 

enfermagem comunitária;  

• Identificar focos de atenção e intervenções adequadas no sentido da 

promoção, tratamento e reabilitação;  

 

 



Página 90 de 157 

 

 

• Colaborar no desenvolvimento de programas integrados de promoção da 

saúde com base em evidências provenientes da investigação e da reflexão 

sobre as práticas profissionais; 

• Contribuir, como profissionais e cidadãos, para a melhoria da saúde e do 

sistema de saúde. 

 

8 .3 - Duraç ão do ano letivo  

O ano letivo teve a duração de 40 semanas de atividades pedagógicas. 

 

8 .4 - Calendário escolar   

O calendário escolar foi realizado de acordo com o planeado. De acordo com o previsto, foi 

proposto pelo Conselho Pedagógico e homologado pelo Presidente da Escola Superior de 

Enfermagem do Porto. 

O calendário foi o seguinte: 

- 1º Semestre: de 20 de Setembro de 2010 a 25 de Fevereiro de 2011 

- 2º Semestre: de 28 de Fevereiro de 2011 a 29 de Julho de 2011 

As pausas letivas foram as seguintes: 

- Férias de Natal – 20 de Dezembro de 2010 a 02 de Janeiro de 2011 

- Férias de Carnaval – 07 e 08 de Março de 2011 

- Férias de Páscoa – 22 de Abril a 01 de Maio de 2011 

Ao longo do ano foram respeitados os seguintes feriados: 05-10-2010, 01-12-2010, 08-12-

2010, 25-12-2010, 01-01-2011, 08-03-2011, 22-04-2010, 10-06-2011, 15-06-2011, 23-06-2011 

e 24-06-2011. 

 

8 .5 - Organização e  funcionamento  do curso 

O Curso de Pós-Licenciatura de Especialização em Enfermagem Comunitária da ESEP foi 

coordenado ao longo do ano letivo 2010/2011 pela Prof. Doutora Margarida Abreu. 
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De acordo com o determinado em Conselho Técnico Científico, cada uma das Unidades 

Curriculares foi coordenada por um professor do quadro de pessoal. 

O plano de estudos (anexo 22) estrutura-se em dois semestres, integrando em ambos 

unidades curriculares teóricas e de estágio, num total de 60 créditos (ECTS). 

As unidades curriculares são semestrais e constituídas por aulas teóricas, teórico-práticas, 

orientação tutorial e seminários de frequência facultativa e estágios de frequência obrigatória. 

Aos créditos atribuídos a cada unidade curricular, corresponde o número de horas que é 

considerado como o total de trabalho despendido pelo estudante. O número de horas de 

contacto em cada unidade curricular refere-se às horas presenciais em sala de aula. 

Todas as unidades curriculares estão sujeitas a avaliação que pode ser contínua, periódica ou 

final (regulamento geral do regime de avaliação, frequência e inscrição do Curso de Pós-

Licenciatura de Especialização em Enfermagem Comunitária).  

No fim de cada semestre existe uma época de exame final que compreende o exame normal e 

uma época de exame de recurso, para a realização deste último, o estudante tem que 

apresentar requerimento até 72 horas após a afixação do resultado da prova de exame. 

No fim do ano letivo há uma época de exame especial. Para a realização deste, o estudante 

tem que apresentar requerimento até 72 horas após a afixação do resultado da prova de 

exame. 

Na classificação final de cada unidade curricular, considera-se aprovado o estudante que tenha 

obtido nota igual ou superior a dez valores. 

 

8 .6 - Estudante s insc ritos  

No ano letivo 2010/2011 foi diplomado com o Curso de Pós-Licenciatura de Especialização em 

Enfermagem Comunitária 1 estudante. Este esteve inscrito no primeiro ano do CPLEEC (no ano 

letivo anterior esteve inscrito em tempo parcial, completando este ano o CPLEEC). 

ESTUDANTES INSCRITOS POR UNIDADE CURRICULAR 

DISCIPLINA ANO 1º Semestre  

Planeamento em Saúde 1 1  
Estágio de Intervenção Comunitária I 1 1  

 

 

ESTUDANTES INSCRITOS POR UNIDADE CURRICULAR 

DISCIPLINA ANO 2º Semestre  
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ESTUDANTES INSCRITOS POR UNIDADE CURRICULAR 

DISCIPLINA ANO 2º Semestre  

Estratégias de Intervenção 1 1  

Estágio de Intervenção Comunitária II 1 1  

 

8 .7 - Regime  de frequênc ia,  avaliaçã o e  inscrição 

O Regulamento Geral do regime de Frequência, de Avaliação e de Inscrição do Curso de Pós-

Licenciatura de Especialização em Enfermagem Comunitária (anexo 23), explicita os vários 

aspetos centrais da organização e funcionamento do Curso. 

No cumprimento do referido Regulamento, o Conselho Técnico Científico da Escola Superior 

de Enfermagem do Porto, aprovou o regime de avaliação deste ano letivo (anexo 24), que foi 

integralmente cumprido. 

 

8 .8 - Avaliaç ão da aprendizagem 

A avaliação realizada em cada Unidade Curricular respeitou os regimes de avaliação que foram 

aprovados e publicitados pelo Conselho Técnico Científico. 

Os resultados obtidos pelo estudante permitem concluir que obteve sucesso nas atividades 

desenvolvidas. 

ESTUDANTES APROVADOS POR UNIDADE CURRICULAR – 1º SEMESTRE 

DISCIPLINA ANO INSCRITOS APROVADOS MÉDIA 
Planeamento em Saúde 1 1 1 11,0 

Estágio de Intervenção Comunitária I 1 1 1 15,0 

 

ESTUDANTES APROVADOS POR UNIDADE CURRICULAR – 2º SEMESTRE 

DISCIPLINA ANO INSCRITOS APROVADOS MÉDIA 

Estratégias de Intervenção 1 1 1 12,0 

Estágio de Intervenção Comunitária II 1       1  1   15,0 

 

8 .9 - Avaliaç ão das unida des curric ulares 

Todas as unidades curriculares que integram o plano de estudos, são objeto de avaliação. A 

avaliação planeada e aprovada em Conselho Técnico Científico assenta na apreciação feita 

pelos estudantes no final do ano letivo. O estudante inscrito não realizou esta avaliação. 

 

 



Página 93 de 157 

 

8 .10 - Equipa pedagógica 

A organização científico-pedagógica adotada pela Escola Superior de Enfermagem do Porto 

pressupõe que cada Unidade Curricular tem um coordenador e um conjunto de docentes que 

são responsáveis por cada uma das componentes. 

 

Unidade Curricular Coordenador 

Planeamento em Saúde MANUELA JOSEFA TEIXEIRA 

Estágio de Intervenção Comunitária I FELICÍSSIMA JESUS PRETO SANTOS DA COSTA 

  Estratégias de Intervenção MARGARIDA DA SILVA NEV ES DE ABREU 

Estágio de Intervenção Comunitária II FELICÍSSIMA JESUS PRETO SANTOS DA COSTA 

 

Cada uma das unidades curriculares dispôs de um quadro de professores, internos e/ou 

externos, conforme se pode verificar no anexo 25. 

 

8 .11 - CONCLUSÃO 

O ano letivo 2010/2011 decorreu de acordo com o que foi planeado. 

Neste documento verificámos que as unidades curriculares foram desenvolvidas no respeito 

do estipulado no plano de estudos e na legislação em vigor e que o estudante inscrito obteve 

aproveitamento com classificações consideradas positivas. 

Embora o estudante não tenha realizado a avaliação das unidades curriculares que integram o 

plano de estudos, o trabalho desenvolvido em cada unidade curricular foi positivo. 
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9. Curso de Pós-Licenciatura de Especialização em Enfermagem de 
Reabilitação 

 

9 .1 - Nota introdutória  

O relatório do ano letivo 2010/2011 do Curso de Pós-Licenciatura de Especialização em 

Enfermagem de Reabilitação da Escola Superior de Enfermagem do Porto pretende descrever 

e analisar alguns dos aspetos centrais do desenvolvimento do mesmo. Ao longo deste 

documento serão apresentados os aspetos centrais para a avaliação do ano letivo, procurando 

identificar aspetos que careçam de um processo de melhoria. 

 

9 .2 - Nota introdutória  

O relatório do ano letivo 2010/2011 do Curso de Pós-Licenciatura de Especialização em 

Enfermagem de Reabilitação da Escola Superior de Enfermagem do Porto pretende descrever 

e analisar alguns dos aspetos centrais do desenvolvimento do mesmo. Ao longo deste 

documento serão apresentados os aspetos centrais para a avaliação do ano letivo, procurando 

identificar aspetos que careçam de um processo de melhoria. 

 

9 .3 - Objet ivos do c urso  

Os objetivos do Curso de Pós-Licenciatura de Especialização em Enfermagem de Reabilitação 

estão definidos pela Despacho n.º 9976/2009 de 14 de Abril de 2009  

No CPLEER pretende-se que cada aluno amplie o seu projeto profissional, desenvolvendo 

competências específicas, no domínio conceptual e técnico, fazendo recurso ao saberes que 

emergem da investigação e reconstruindo novos saberes a partir das práticas. As áreas de 

intervenção centram-se a nível da prevenção, promoção, tratamento e reabilitação de pessoas 

limitadas fisicamente, explorando os seus potenciais para autonomamente fazerem face à vida 

com qualidade ou criarem condições para terem uma morte serena. Serão mobilizados todos 

os conhecimentos disponíveis para intervir no indivíduo, família e sociedade de forma a criar 

um ambiente de sucesso e bem-estar numa sociedade que se pretende inclusiva. 

A evolução da enfermagem num contexto de novos saberes específicos, originou o 

desenvolvimento de novas competências profissionais resultando na necessidade de uma   
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formação que dê resposta às necessidades dos indivíduos com incapacidade em todas as 

idades e suas famílias, assente numa autoaprendizagem desenvolvimentista. 

A sociedade de hoje apresenta uma malha social caracterizada por uma população cada vez 

mais envelhecida, com sequelas provocadas pelo aumento da sinistralidade o que implica 

cuidados de enfermagem específicos e direcionadas para as necessidades individuais desta 

população e para o meio envolvente em contexto institucional e comunitário. 

A lógica do desenvolvimento curricular deste curso parte de saberes desenvolvidos na 

formação inicial (Curso de Licenciatura), de investigações realizadas nesta área e da 

apropriação do saber ao longo das experiências vivenciadas pelos Enfermeiros Reabilitação e 

aponta para um crescimento dos saberes teóricos materializados em contextos da prática 

valorizando o percurso individual e profissional do formando. 

O curso enfatiza a investigação em Enfermagem, com visibilidade num Projecto de 

investigação sobre Cuidados de Enfermagem de Reabilitação. 

O curso visa assegurar a aquisição de competências: científica, técnica, humana e cultural, 

adequadas à prestação de Cuidados de Enfermagem Especializados na área clinica de 

reabilitação: 

• Analisar a problemática da deficiência na sociedade atual tendo em vista o 

desenvolvimento de ações autónomas e / ou pluridisciplinares adequadas às situações 

analisadas e de acordo com o enquadramento social / político e económico da 

deficiência em Portugal; 

• Identificar necessidades em cuidados especializados de enfermagem na área da 

reabilitação, em todos os grupos etários; 

• Analisar em Equipa de Saúde os problemas que implicam a aplicação de cuidados 

específicos de reabilitação; 

• Formular hipóteses de solução para os problemas de saúde detetados, visando a 

melhoria dos cuidados de enfermagem na prevenção ou redução da incapacidade; 

• Planear cuidados de Enfermagem especializados de acordo com a situação detetada 

tendo em vista a independência do indivíduo no seu meio; 

 

 



Página 96 de 157 

 

• Desenvolver competências conceptuais e de intervenção que permitam dar resposta às 

necessidades dos indivíduos com deficiência, incapacidade ou “handicap”; 

• Desenvolver capacidade de avaliação com vista a assegurar a qualidade dos cuidados 

prestados; 

• Conceptualizar o trabalho do enfermeiro segundo uma metodologia científica; 

• Desenvolver espírito reflexivo sobre os dilemas éticos que se colocam aos Cuidados de 

Enfermagem de Reabilitação.  

• Desenvolver as metodologias investigativas em Enfermagem de Reabilitação.  

 

9 .4 - Duraç ão do ano letivo  

O ano letivo teve a duração de dois semestres, integrando teoria e prática clínica.  

 

9 .5 - Calendário escolar   

O calendário escolar foi realizado de acordo com o planeado. De acordo com o previsto, foi 

proposto pelo Conselho Pedagógico e homologado pelo Presidente da Escola Superior de 

Enfermagem do Porto. 

O calendário foi o seguinte: 

- 1º Semestre: de 20 de Setembro de 2010 a 25 de Fevereiro de 2011 

- 2º Semestre: de 28 de Fevereiro de 2011 a 29 de Julho de 2011 

As pausas letivas foram as seguintes: 

- Férias de Natal – 20 de Dezembro de 2010 a 02 de Janeiro de 2011 

- Férias de Carnaval – 07 e 08 de Março de 2011 

- Férias de Páscoa – 22 de Abril a 01 de Maio de 2011 

Ao longo do ano foram respeitados os seguintes feriados: 05-10-2010, 01-12-2010, 08-12-

2010, 25-12-2010, 01-01-2011, 08-03-2011, 22-04-2010, 10-06-2011, 15-06-2011, 23-06-2011 

e 24-06-2011. 

 

 

9 .6 - Org anizaç ão e funciona me nto do curso  
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O Curso de Pós-Licenciatura de Especialização em Enfermagem de Reabilitação da ESEP foi 

coordenado ao longo do ano letivo 20010/2011 pela Prof. Doutora Bárbara Pereira Gomes. 

De acordo com o determinado em Conselho Científico, cada uma das Unidades Curriculares foi 

coordenada por um professor do quadro de pessoal. 

O plano de estudos (Anexo 26) estrutura-se em dois semestres, constituído por unidades 

curriculares teóricas, teórico - práticas, práticas laboratoriais, orientações tutoriais, seminários 

e estágio, num total de 60 ECTS. 

As unidades curriculares são semestrais sendo que as aulas teóricas são de frequência 

facultativa, e aulas teórico-práticas, práticas laboratoriais, orientação tutorial, ensino clínico e 

estágio de frequência obrigatória. 

Aos créditos atribuídos a cada unidade curricular, corresponde o número de horas que é 

considerado como o total de trabalho despendido pelo estudante. O número de horas de 

contacto em cada unidade curricular refere-se às horas presenciais em sala de aula. 

Todas as unidades curriculares estão sujeitas a avaliação que pode ser contínua, periódica ou 

final (regulamento geral do regime de avaliação, frequência e inscrição de cursos de pós 

licenciatura de especialização em enfermagem).  

No fim de cada semestre existe uma época de exame final que compreende o exame normal. 

No fim do ano letivo há uma época de exame de recurso e especial. Para a realização de cada 

um destes, o estudante tem que apresentar requerimento até 72 horas após a afixação do 

resultado da prova de exame. 

Na classificação final de cada unidade curricular, considera-se aprovado o estudante que tenha 

obtido nota igual ou superior a dez valores. 

 

9 .7 - Estu dantes insc ritos  

Ao longo do ano letivo 2010/2011 tivemos os estudantes que iniciaram o curso a tempo parcial 

em 2009/2010 concluindo no ano letivo em avaliação, o curso de Pós Licenciatura de 

Especialização em Enfermagem de Reabilitação, 7 alunos.  

 

Os alunos inscritos, neste ano letivo, obtiveram sucesso a todas as unidades curriculares, 

nomeadamente: 
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Epistemologia da Enfermagem, Ética de Enfermagem, Prática Baseada na Evidência, 

Introdução à Supervisão Clínica em Enfermagem, Enfermagem de Reabilitação, Famílias e a 

Pessoa com Deficiência, Cinesiologia Humana, Integração e Cidadania, A pessoa afecções 

ortotraumatológicas e conjuntivas, A pessoa com afecções cárdio respiratória, A pessoa com 

afecções neurológicas, Terapias complementares e reabilitação, Actividade física e 

desenvolvimento humano, Reabilitação gerontogeriátrica. 

 

9 .8 - Reg ime de fre quência , ava liação e insc riç ão 

O Regulamento geral do regime de frequência, de avaliação e de inscrição do Curso de Pós 

licenciatura de especialização em Enfermagem (Anexo 27), explicita os vários aspetos centrais 

da organização e funcionamento do Curso. 

No cumprimento do referido Regulamento, o Conselho Científico da Escola Superior de 

Enfermagem do Porto, aprovou o regime de avaliação deste ano letivo (Anexo 28), que foi 

integralmente cumprido. 

 

9 .9 - Ava liação da ap rend iz agem 

A avaliação realizada em cada Unidade Curricular respeitou os regimes de avaliação que foram 

aprovados e publicitados pelo Conselho Científico. 

Os resultados obtidos pelos estudantes permitem concluir que todos os estudantes obtiveram 

sucesso no ano letivo em análise. 

A avaliação a realizar pelos estudantes, tendo em conta:  

• Apreciação das horas gastas para além das aulas;  

• Apreciação relativa ao interesse do estudante pela Unidade Curricular; 

• Apreciação relativa ao funcionamento da Unidade Curricular;  

• Apreciação relativa aos campos de estágio/ensino clínico;  

• Apreciação relativa aos docentes da Unidade Curricular. 
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Não houve adesão, por parte dos estudantes, para realizarem esta avaliação por esta razão 

não pode ser apresentada. 

 

9 .10  - Equipa pedagógic a 

Cada Unidade Curricular tem um coordenador e um conjunto de docentes que são 

responsáveis por cada uma das componentes. 

Unidade Curricular Coordenador 

Enfermagem de Reabilitação  Barbara Pereira Gomes 
Famílias e a Pessoa com Deficiencia  Maria Manuela Martins 
Cinesiologia Humana  Maria Manuela Martins 
A pessoa com afecções cárdio respiratórias  Barbara Pereira Gomes 
Integração e Cidadania  Maria Manuela Martins 
A pessoa com afecções Neurológicas  Maria Manuela Martins 
A pessoa afecções ortotraumatológicas e 
conjuntivas  

Maria Delminda Pinto da Cunha 

Epistemologia de enfermagem Abel Paiva 
Ética de Enfermagem Ana Paula França 
Introdução à Supervisão clínica Wilson Abreu 
Prática baseada na evidência Maria do Céu Barbiere 
Terapias complementares e reabilitação   Maria Delminda Pinto da Cunha 
Reabilitação  Gerontogeriátrica Maria Manuela Martins 
Actividade física e desenvolvimento humano Maria do Carmo Rocha 

 

As aulas e estágios foram desenvolvidas com a colaboração de professores e auxiliares de 

ensino de acordo com o (Anexo 29). 

 

9 .11  - Conc lusõe s 

O ano letivo 2010/2011 pautou-se por um ambiente favorecedor da aprendizagem no decurso 

de todas as atividades e de acordo com o previamente planeado. 

Acreditamos que com este documento reiteramos o significado do curso para os estudante 

que o procuram e os contributos da equipe para a dignificação das atividades académicas na 

escola não só pelo sucesso demonstrado nas unidades curriculares mas também pela 

apreciação feita dos professores, pelos alunos.  

Em cada unidade curricular cada professor desenvolveu momentos de avaliação qualitativa e 

sobre as quais tem vindo a aperfeiçoar as suas intervenções em anos seguintes, desta 

apreciação temo-nos dado conta da manifestação sistemática de pouco tempo para as 

unidades curriculares especificas face aos conteúdos inovadores encontrados. 
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É de salientar a importância atribuída pelos alunos às visitas de estudo a unidades de saúde 

específicas como é o caso do Hospital Rovisco Pais - Tocha, Centro de Medicina de Reabilitação 

do Alcoitão e Hospital Nacional de Paraplégicos – Toledo – Espanha, pelo contributo para a sua 

aprendizagem e como um ambiente único de promoção da inclusão do deficiente na 

assistência em saúde. 

As principais dificuldades encontradas versam o limite de créditos para as unidades 

curriculares específicas e a pouca diversidades de campos de estágio para colocação dos 

estudantes em unidades específicas de reabilitação que nos garantam casuística e qualidade. 

Sobre a empregabilidade, não temos nenhuma nota a acrescentar até porque os nossos 

estudantes já estão colocados em unidades de saúde, contudo sabemos que o curso tem 

contribuído para melhorar a resposta na área de reabilitação, pois temos sido informados da 

mobilidade dos nossos estudantes aquando do fim de curso, para unidades mais específicas, 

nas quais podem demonstrar as suas novas competências e ainda verificamos que ano após 

ano têm vindo a melhorar a resposta nos locais de estágio. 
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10. Curso de Pós-Licenciatura de Especialização em 
Enfermagem de Saúde Infantil e Pediatria 

 

1 0.1  - Nota introdutória   

O relatório do ano letivo 2009/2010 do Curso de Pós-Licenciatura de Especialização em 

Enfermagem de Saúde Infantil e Pediatria da Escola Superior de Enfermagem do Porto 

pretende descrever e analisar alguns dos principais aspetos do desenvolvimento do Curso. Ao 

longo deste documento serão apresentados os aspetos centrais para a avaliação do ano letivo, 

procurando identificar aspetos que carecem de um processo de melhoria. 

 

1 0.2  - Obje tivos do c urso  

O principal objetivo deste curso é formar enfermeiros com as competências instrumentais, 

interpessoais e sistémicas necessárias para a prestação de cuidados de maior complexidade à 

criança/adolescente e sua família, tomando por foco as respostas humanas à doença e aos 

processos de vida. Assim, estes enfermeiros devem adquirir e desenvolver competências que 

lhes permitam a prestação de cuidados especializados de qualidade, assumindo ainda a 

responsabilidade na gestão e na supervisão desses mesmos cuidados. 

Este curso habilita ao exercício de funções de Enfermeiro Especialista em Enfermagem de 

Saúde Infantil e Pediatria, após atribuição do respetivo título profissional pela Ordem dos 

Enfermeiros. 

Na inexistência de uma clarificação pela Ordem dos Enfermeiros das competências do 

enfermeiro especialista e tendo por base os trabalhos desenvolvido pela Escola Superior de 

Enfermagem do Porto bem como a análise de documentos de outros grupos portugueses e 

estrangeiros, pensamos que os enfermeiros especialistas em enfermagem de saúde infantil e 

pediatria através desta formação de pós-licenciatura deverão, para além das competências dos 

enfermeiros de cuidados gerais, desenvolver competências nas seguintes áreas: 

• Na conceção e produção de cuidados de Enfermagem, de maior complexidade, à 

criança/adolescente e suas famílias; 

• Na gestão de cuidados, principalmente no âmbito desta especialidade; 

• Na supervisão de cuidados, principalmente no âmbito desta especialidade. 
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Deste modo deverão estes enfermeiros: 

- Demonstrar um elevado nível de conhecimentos na área da Enfermagem de Saúde 

Infantil e Pediatria e uma consciência crítica das questões que envolvem esta prática; 

- Agir autonomamente no planeamento e implementação de intervenções de 

enfermagem no âmbito da saúde infantil e pediatria; 

- Praticar enfermagem na área da saúde infantil e pediatria, a partir de uma análise 

crítico-reflexiva da ação; 

- Abordar de uma forma sistémica e criativa as questões mais complexas dos cuidados 

de enfermagem à criança/adolescente e sua família; 

- Promover a inovação nas práticas de cuidados de enfermagem em saúde infantil e 

pediatria a partir de modelos de gestão e de formação em enfermagem; 

- Comunicar os resultados da sua prática clínica de forma clara;  

- Integrar equipas multiprofissionais em diversos contextos da prestação de cuidados de 

saúde, de modo particular nos que se referem à área desta especialização; 

- Liderar equipas de prestação de cuidados; 

- Interessar-se pela educação e formação ao longo da vida, particularmente no que se 

refere à assistência de enfermagem à criança/adolescente e sua família. 

Este curso teve por base a visão que possuímos da criança como uma pessoa em constante 

evolução num sentido de um cada vez maior aperfeiçoamento e independência, o que nos leva 

a uma filosofia de cuidados que permita o desenvolvimento máximo das suas potencialidades 

de ser bio-psico-social-cultural. A sua inserção natural no seio de uma família, cada uma com a 

sua própria dinâmica, influencia também o modo como conceptualizamos os cuidados de 

enfermagem a todo o núcleo familiar e não apenas à criança na sua individualidade. 

Perspetivando a enfermagem em geral e especificamente a enfermagem de saúde infantil e 

pediatria num âmbito europeu, apostamos numa formação que à partida se enquadre no 

espírito da declaração de Bolonha, permitindo deste modo a transparência da formação, a sua 

compatibilidade ao nível europeu e a mobilidade de estudantes e professores. 

Tratando-se de um ensino pós-graduado, e consequentemente de adultos, foi dada ênfase a 

uma pedagogia mais centrada na aprendizagem do que no processo de ensino, na 

aprendizagem baseada em problemas, com recurso às novas tecnologias da informação e  
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comunicação, bem como especial atenção ao projeto individual de formação de cada um dos 

formandos. 

As conceções pedagógicas foram, assim: 

- centradas num processo de construção de projetos individuais de formação; 

- centradas no desenvolvimento da capacidade de raciocínio, espírito crítico e rigor de 

expressão; 

- treino na resolução de problemas, e estimulação de um espírito de investigação e 

criatividade; 

- desenvolvimento de uma capacidade de liderança; 

- desenvolvimento de uma conceção de cultura como construção social; 

- construção de um sistema de valores que esteja na base da excelência do exercício 

profissional. 

 

1 0.3  - Duração do a no le tivo  

O ano letivo teve a duração de 41 semanas de atividades pedagógicas sendo que, destas, 4 

foram dedicadas a momentos formais de avaliação (épocas de exame). 

 

1 0.3 .1 - Calendário e scolar  

As atividades desenvolveram-se de acordo com o calendário escolar aprovado: 

- 1º Semestre: de 20 de Setembro de 2010 a 26 de Fevereiro de 2011 

- 2º Semestre: de 28 de Fevereiro de 2011 a 29 de Julho de 2011 

As pausas letivas foram as seguintes: 

- Natal: de 20 de Dezembro de 2010 a 2 de Janeiro de 2011; 

- Carnaval: 7 e 8 de Março de 2011; 

- Páscoa: de 18 de Abril de 2011 a 30 de Abril de 2011. 
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Ao longo do ano, e para além das pausas letivas previamente assinaladas, foram respeitados 

os seguintes feriados: 05-10-2010, 01-11-2010, 01-12-2010, 08-12-2010, 10-06-2011, 23-06-

2011, 24-06-2010. 

 

1 0.4  - Es tudante s insc ritos  

No ano letivo 2010/2011 estiveram inscritos 19 estudantes. Destes, apenas dois frequentaram, 

efetivamente, algumas unidades curriculares do curso, tendo os restantes obtido creditação às 

unidades curriculares do1º ano do Mestrado em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediatria 

(MESIP). 

As estudantes que concluíram esta pós-licenciatura fizeram-na integradas nas turmas do 

MESIP: 

- Enfermagem em Pediatria: 2 estudantes; 

- Área de Projeto de Pediatria: 2 estudantes; 

- Epistemologia da Enfermagem: 1 estudante; 

- Ética de Enfermagem: 1 estudante; 

- Introdução à Supervisão Clínica em Enfermagem: 1 estudante; 

- Prática Baseada na Evidência: 1 estudante; 

 

1 0.5  - Organizaç ão e func ionamento do cu rso   

O Curso de Pós-Licenciatura de Especialização em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediatria da 

ESEP foi coordenado ao longo do ano letivo 2010/2011 pela Professora Doutora Ana Paula 

França. 

O plano de estudos (anexo 30) estrutura-se num ano curricular (2 semestres), num total de 60 

créditos (ECTS). 

Aos créditos atribuídos a cada unidade curricular corresponde o número de horas que é 

considerado como o total de trabalho dispendido pelo estudante. O número de horas de 

contacto em cada unidade curricular refere-se às horas presenciais em sala de aula (anexo 30).  

No primeiro semestre as estudantes frequentaram as seguintes unidades curriculares: 

 

 

Unidade Curricular ECTS Coordenação Docentes 
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Ética de Enfermagem 2 Ana Paula França Ana Paula França 
Epistemologia da Enfermagem 2 Abel Paiva Abel Paiva 

Henriqueta Ilda Verganista 
Introdução à Supervisão Clínica em 
Enfermagem 

2 Wilson Abreu Wilson Abreu 
Sandra Cruz 

Prática Baseada na Evidência 2 Maria do Céu Barbieri Maria do Céu Barbieri 
Alda Mendes 

 

Ética de Enfermagem 

Trata-se de uma unidade curricular comum a todos os mestrados e pós-graduações, em que as 

aulas teóricas foram ministradas simultaneamente. 

No que se refere a este curso decorreu conforme o planeado. Os alunos desenvolveram 

trabalhos de grupo em que desenvolveram reflexão e análise de temas importantes da ética 

no contexto da enfermagem de saúde infantil e pediatria. 

 

Epistemologia da Enfermagem 

Trata-se de uma unidade curricular comum a todos os mestrados e pós-graduações, em que as 

aulas teóricas foram ministradas simultaneamente. 

No que se refere a este curso decorreu conforme o planeado. Foram desenvolvidos trabalhos 

individuais envolvendo temas relacionados com a conceptualização de cuidados em pediatria. 

 

Introdução à Supervisão Clínica em Enfermagem 

Trata-se de uma unidade curricular comum a todos os mestrados e pós-graduações, em que as 

aulas teóricas foram ministradas simultaneamente. 

No que se refere a este curso decorreu conforme o planeado. Foram realizados trabalhos de 

grupo.  

 

Prática Baseada na Evidência 

Trata-se de uma unidade curricular comum a todos os mestrados e pós-graduações, em que as 

aulas teóricas foram ministradas simultaneamente. 

 

No que se refere a este curso decorreu conforme o planeado. Foram realizados também 

trabalhos individuais sob a forma de um artigo. 
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No segundo semestre estiveram em funcionamento as seguintes unidades curriculares:  

Unidade Curricular ECTS Coordenação Docentes 
Enfermagem em Pediatria 18 Margarida Reis Santos 

 

Margarida Reis Santos 

Adélia Moreno 

Eunice Trindade 

Miguel Campos 

José Monterroso 

José Pombeiro Veloso 

Cândida Pinto 

Paula Sousa 

Área de Projecto de Pediatria 3 Ana Paula França Ana Paula França 

 

Enfermagem em Pediatria 

Unidade curricular constituída por aulas teóricas, teórico-práticas, seminários, orientação 

tutorial e estágio. O desenvolvimento curricular desta unidade teve em consideração o 

estabelecimento de estratégias que permitissem ter em consideração o projeto individual de 

cada aluno, bem como as suas formação e experiência profissional anteriores, tendo sido 

feitas entrevistas individuais a fim de estruturar o percurso formativo de cada estudante. 

Dada a carga horária desta unidade curricular e a diversidade da sua tipologia, ela foi dividida 

em duas componentes: componente teórica e componente estágio e foram adotados diversas 

metodologias e critérios de avaliação. A avaliação da componente teórica, constituída por 

aulas teóricas e teórico-práticas, foi feita através da elaboração de um trabalho de grupo e de 

uma prova individual de avaliação de conhecimentos, enquanto na componente prática, 

constituída por seminários, estágio e orientação tutorial, se recorreu à avaliação dos tutores 

de estágio, à auto-avaliação (através de entrevista) e à elaboração de um trabalho individual 

durante a prática clínica. 

A unidade curricular decorreu conforme o planeado. 

 

 

 

O estágio decorreu em diversas unidades de cuidados pediátricos do Hospital Pedro Hispano, 

do Hospital de São João, do Centro Hospitalar do Porto (Hospital Maria Pia e Maternidade Júlio 

Dinis), do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia e do Instituto Português de Oncologia. 
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De acordo com a avaliação feita pelos alunos e docentes no ano transato, este ano, as 275 

horas de estágio de cada estudante foram divididas por dois campos de estágio distintos, 

tornando mais extenso o período de contacto e de trabalho em cada unidade. 

 

O estágio foi orientado e avaliado com recurso a um auxiliar pedagógico que mereceu, por 

parte dos alunos, uma apreciação positiva. 

 

Área de Projecto de Pediatria 

Esta unidade curricular decorreu conforme o planeado. 

Os alunos desenvolveram trabalhos de cariz teórico-prático na área da pediatria, e com temas 

à sua escolha, que foram sujeitos a apresentação em sede de seminário. Os estágios 

decorreram em diversos serviços de pediatria e de acordo com o tema a explorar pelos 

estudantes, tendo contribuído de forma positiva para a consecução dos objetivos da disciplina. 

 

1 0.6  - Re gime de frequê ncia e de aval iaç ão  

O Regulamento Geral do Regime de Frequência e de Avaliação dos Cursos de Pós-Licenciatura 

de Especialização em Enfermagem (anexo 31), explicita os aspetos centrais da organização e 

funcionamento do Curso.  

No cumprimento do referido Regulamento, o Conselho Técnico Científico da Escola Superior 

de Enfermagem do Porto, aprovou o regime de avaliação deste ano letivo (anexo 32), que foi 

integralmente cumprido. 

Todas as unidades curriculares deste curso estão sujeitas a avaliação que pode ser contínua, 

periódica ou final mas, nas componentes das unidades curriculares que integrem estágio, 

apenas pode ser utilizado o modelo de avaliação contínua.  

 

 

No caso particular da unidade curricular Enfermagem em Pediatria esta está dividida em 2 

módulos (Teórico e de Estágio), possibilitando a avaliação contínua, periódica e final no 

primeiro e apenas a avaliação contínua no segundo.  
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No fim de cada semestre existiu uma época de exames (normal e de recurso) para cada 

unidade curricular em funcionamento no respetivo semestre.  

 

1 0.7  - Aval iação da a prendizagem 

A avaliação realizada em cada Unidade Curricular respeitou os regimes de avaliação que foram 

aprovados e publicitados pelo Conselho Técnico Científico. 

Apresenta-se no quadro seguinte um resumo dos aspetos relacionados com a avaliação 

quantitativa obtida nas diversas unidades curriculares do curso frequentadas pelas estudantes. 

Unidade Curricular Alunos 
Avaliados 

Alunos com 
aproveitamento 

Nota máxima Nota Mínima Média 

Área de Projecto de Pediatria 2 2 18 12 15 

Enfermagem em Pediatria 2 2 16 14 15 

Epistemologia da 
Enfermagem 

1 1 15 15 15 

Ética de Enfermagem 1 1 14 14 14 

Introdução à Supervisão 
clínica em Enfermagem 

1 1 18 18 18 

Prática Baseada na Evidência 1 1 12 12 12 

 

As estudantes obtiveram, como se pode constatar, aproveitamento a todas as unidades 

curriculares frequentadas, tendo concluído o CPLEESIP com a média final de 14 e 16 valores, 

respetivamente. 

 

1 0.8  -  Avaliação das unidades c urric ula res 

Todas as unidades curriculares que integram o plano de estudos, são objeto de avaliação.  

A avaliação planeada e aprovada em conselho técnico-científico assentou na apreciação feita 

pelos estudantes no final do ano letivo. Esta avaliação, sem carácter obrigatório, foi feita 

abrangendo um conjunto de parâmetros (Anexo 33). 

 

No entanto, nenhuma das estudantes procedeu a esta avaliação, pelo que não temos dados da 

sua apreciação do curso. 

 

1 0.9  - Equipa pedagógic a 
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Conforme consta do anterior ponto 10.5 a coordenação deste curso esteve a cargo da 

Professora Doutora Ana Paula França e a sua lecionação contou com a colaboração de diversos 

professores  

 

internos e externos, de elevada formação académica e peritos nas variadas áreas de 

conhecimento e cuja avaliação, por parte dos alunos (do MESIP, cujas turmas frequentaram) é, 

na sua generalidade, bastante positiva pelo que não se sugerem alterações para os próximos 

cursos. 

 

1 0.1 0 - C onc lusões 

O ano letivo 2010/2011 decorreu de acordo com o que foi planeado. 

Ao longo deste documento verificámos que as unidades curriculares foram desenvolvidas no 

respeito pelo estipulado no plano de estudos e pela legislação em vigor e que os estudantes 

obtiveram aproveitamento com classificações consideradas positivas. 

No final de cada semestre e face a cada uma das unidades curriculares, foi feita uma reunião 

com cada aluno e equipa pedagógica, com o objetivo de fazer uma avaliação do processo de 

ensino/aprendizagem face aos objetivos individuais, tentando ainda conhecer os aspetos 

positivos e negativos de modo a poderem ser feitas as adaptações necessárias ao 

melhoramento de todo o processo.  

Foram mencionadas como maiores dificuldades o pouco tempo disponível para a consecução 

dos objetivos face à situação laboral dos estudantes, apesar de reconhecerem o esforço da 

equipa em minimizar esta situação. 

A articulação dos horários das aulas presenciais foi um aspeto que mereceu especial atenção 

da coordenadora do curso, mas que se tornou muito difícil de conseguir face à situação laboral 

dos estudantes e à distância a que alguns deles viviam e trabalhavam, facto que favoreceu um  

 

absentismo maior do que o desejável. Acreditamos que poderemos melhorar alguns aspetos, 

nomeadamente os que se prendem com um maior ênfase no ensino à distância, que obriga a 

uma mudança de paradigma tanto por parte de quem aprende como da parte de quem ensina; 

Mantém-se como objetivo para o futuro melhorar a participação dos estudantes no processo 

de avaliação: ao longo dos últimos anos tem vindo a verificar-se um desinteresse dos 
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estudantes neste processo, apesar dos esforços realizados em sentido contrário. O facto 

incontornável é que a pequena participação dos alunos leva muitas vezes a que a avaliação de 

apenas um estudante possa ter um peso relativo excessivo na avaliação de um determinado 

parâmetro.  

Este processo tem sido voluntário e realizado por meios eletrónicos mas a sua importância na 

avaliação dos professores, dos cursos e até da própria ESEP leva-nos a ponderar a possibilidade 

de  

 

tornar o processo obrigatório, embora se devam esgotar primeiro outras opções. Pensamos 

que se poderia encontrar um mecanismo de realização deste processo associado a uma aula 

de uma Unidade Curricular por turma e ano, ou por suporte papel. 
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11. CURSO DE PÓS - LICENCIATURA DE ESPECIALIZAÇÃO EM 
ENFERMAGEM DE SAÚDE MATERNA E OBSTETRÍCIA  

 

1 1.1  - Nota intro dutór ia  

O relatório dos anos letivos 2009/2010 e 2010/2011 do Curso de Pós-Licenciatura de 

Especialização em Enfermagem de Saúde Materna e Obstetrícia (CPLEESMO) da Escola 

Superior de Enfermagem do Porto (ESEP) pretende descrever e analisar aspetos fundamentais 

do desenvolvimento do curso. Ao longo deste relatório serão apresentados os aspetos centrais 

do curso assim como os mais salientes da avaliação efetuada pelas estudantes e pelos 

professores, procurando identificar situações que necessitem de melhoria relativamente ao 

processo ensino-aprendizagem.  

 

1 1.2  - Obje tivos do C urso 

Este ciclo de estudos procura habilitar os enfermeiros para a prestação de cuidados 

especializados na área da saúde materna e obstetrícia, visando assegurar a aquisição de 

competências científicas, técnicas, humanas e culturais nessa área específica da enfermagem, 

destinando-se a enfermeiros habilitados com o 1º ciclo em enfermagem ou equivalente legal.  

A prática da enfermagem no âmbito da saúde materna e obstetrícia compreende a 

identificação da necessidade de cuidados, a gestão e a prestação dos cuidados centrados na 

saúde da mulher, da criança e da família, particularmente em momentos específicos do ciclo 

de vida, da pré – conceção à menopausa, englobando a gravidez, o nascimento, o puerpério e 

o período neonatal.  

Neste sentido, o CPLEESMO, visa desenvolver e aprofundar conhecimentos empíricos e 

científicos, éticos, estéticos e pessoais que dotem os enfermeiros especialistas nesta área de 

conhecimento, de competências científicas, técnicas e humanas, para prestar, para além dos 

cuidados gerais, cuidados de enfermagem especializados. 

Este curso procura promover a excelência do exercício profissional e impulsionar a formação 

de enfermeiros, responsáveis para assegurar aos cidadãos cuidados gerais e especializados de 

qualidade, assumindo a diversidade dos percursos de aprendizagem como uma mais valia para 

o desenvolvimento das práticas. 
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A formação profissional nesta área de especialidade deverá dotar o enfermeiro especialista, 

com competências que permitam: 

• Desenvolver a sua autonomia profissional em enfermagem de saúde materna; 

• Estabelecer o diagnóstico de enfermagem relativamente à necessidade de cuidados da 

mulher e da família; 

• Planear e executar intervenções e avaliar os resultados sensíveis aos cuidados de 

enfermagem, usando a Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem como 

matriz para uma linguagem comum; 

• Assegurar a informação, orientação, aconselhamento e execução de cuidados 

centrados no casal/família no sentido da promoção da responsabilização de forma a 

assumirem uma maternidade e paternidade consciente e responsável; 

• Promover a difusão de medidas tendentes à promoção da saúde sexual e reprodutiva 

nas populações de risco, numa perspetiva comunitária; 

• Incrementar a multiculturalidade dos cuidados, considerando o respeito pelos 

diferentes padrões de crescimento e conhecimento. 

 

1 1.3  - Duração do a no letivo 

O Curso de Pós-Licenciatura de Especialização em Enfermagem de Saúde Materna e 

Obstetrícia tem dois anos curriculares (quatro semestres) de duração se concretizado em 

tempo integral.  

 

1 1.3 .1 - Cale ndário e scolar  

O calendário escolar foi realizado de acordo como planeado. De acordo com o previsto, foi 

proposto pelo Conselho Pedagógico e aprovado pelo Conselho de Gestão. Foram respeitadas 

as pausas letivas: (Natal, Carnaval e Páscoa) assim como todos os feriados nacionais e 

religiosos. 
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1 1.4  - Organização e funcionament o do curso 

O Curso de Pós-Licenciatura de Especialização em Enfermagem de Saúde Materna e 

Obstetrícia da ESEP foi coordenado ao longo dos anos letivos de 2009/2011 pela Profª. 

Marinha Carneiro. 

O curso está organizado em quatro semestres, cada um com 30 ECTS. Apresenta catorze 

unidades curriculares obrigatórias com 42 ECTS, dos quais 8 ECTS são atribuídos a quatro 

unidades curriculares transversais, obrigatórias (UC comuns a outros Cursos de Pós-

Licenciatura) 72 ECTS são atribuídos a estágio e três unidades curriculares optativas com 6 

ECTS, perfazendo, assim, um total de 120 ECTS (Anexo 34). É de salientar que estes créditos 

expressam o trabalho do estudante na sua globalidade, incluindo portanto não apenas o 

tempo despendido em sala de aula mas também o tempo utilizado na elaboração de projetos, 

de trabalhos escritos, seminários, avaliações, estudo, etc; 

Cada unidade curricular é autónoma e auto-suficiente, permitindo a sua concretização 

independentemente de todas as outras. 

O número de horas em sala de aula é o necessário para que o estudante adquira as 

competências requeridas, em conjugação com outro tipo de atividades, nomeadamente 

através de pesquisa, estudo, ou em contexto clínico ou assistencial. 

Privilegia-se o ensino clínico como lugar de integração de conhecimentos teóricos e teórico-

práticos necessários à aquisição de competências.  

É adotado um sistema study-oriented, que permite a cada estudante a gestão do seu tempo de 

acordo com a sua disponibilidade e interesses. Deste modo, será possível: a concretização do 

curso em tempo parcial, podendo cada estudante inscrever-se a um número de unidades 

curriculares que na sua totalidade não exceda os 30 ECTS por semestre. Cada estudante tem 

oportunidade de construir o seu projeto de estudos, de entre as possibilidades que o 

curriculum e a Escola lhe oferecem. 

O CPLEESMO contempla as diretrizes da Ordem dos Enfermeiros relativamente aos planos de 

estudos dos Cursos de Pós-licenciatura de Especialização em Enfermagem. 

As Unidades Curriculares são constituídas por aulas teóricas, teórico-práticas, estágios, 

seminários, orientação tutorial e práticas laboratoriais. Assim, este ciclo de estudos assegurará 

o desenvolvimento das competências necessárias para o exercício da atividade profissional     
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respondendo às exigências do perfil de enfermeiro especializado em contexto de Enfermagem 

de Saúde Materna e Obstetrícia definido pela Ordem dos Enfermeiros. 

Não se aplica nenhum regime de frequência obrigatória. 

O processo de avaliação das unidades curriculares é da responsabilidade do coordenador da 

unidade curricular. Na classificação final de cada unidade curricular considera-se aprovado o 

estudante que tenha obtido nota igual ou superior a dez valores.  

Em todas as unidades curriculares está previsto um exame final de avaliação de competências, 

exceto nas unidades curriculares que integrem estágio. Neste, apenas pode ser utilizado o 

modelo de avaliação contínua. 

Em cada ano letivo, em relação a cada unidade curricular, há uma época de exame normal e 

uma de recurso.  

No final do ano letivo haverá ainda uma época de exame especial. 

Na época especial cada estudante pode prestar provas de exame final a duas unidades 

curriculares a cujo exame, nas épocas normal ou de recurso não haja comparecido ou, tendo 

comparecido, dele haja desistido ou nele haja sido reprovado, desde que, com a aprovação em 

tais unidades curriculares, reúna condições para concluir o curso. 

O estudante pode realizar exames de melhoria de nota às unidades curriculares em que 

obteve aproveitamento. Não há exames de melhoria de nota às unidades curriculares que 

integrem estágio. 

 

1 1.5  – Estudantes insc ritos 

ESTUDANTES INSCRITOS POR UNIDADE CURRICULAR 

 

Unidade Curricular ANO 1º Semestre 2º Semestre 

Epistemologia da Enfermagem 1º ano 23  

Ética de enfermagem 1º ano 24  

Prática baseada na evidência 1º ano 23  

Introdução à supervisão clínica em enfermagem 1º ano 23  

Gravidez e adaptação à parentalidade 1º ano 24  
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Obstetrícia 1º ano 24  

Amamentação 1º ano 24  

Psicologia da gravidez e da maternidade 1º ano 23  

Trabalho de parto e autocuidado no pós-parto 1º ano 24  

Métodos não farmacológicos de apoio à mulher em trabalho de parto 
(Opção) 

1º ano 23  

Recém-nascido em risco 1º ano  23 

Autocuidado: fertilidade, reprodução e saúde ginecológica 1º ano  23 

Socioantropologia da maternidade e da família 1º ano  23 

Farmacologia em obstetrícia 1º ano  24 

Preparação para o Parto 1º ano  23 

Monitorização biofísica fetal (Opção) 1º ano  23 

Técnicas de conforto ao recém-nascido (Opção) 1º ano  23 

Estágio: Vigilância da gravidez e preparação para a parentalidade 1º ano  24 

Estágio: Autocuidado pós-parto e parentalidade 2º ano  25 

Estágio: Gravidez com complicações 2º ano  25 

Estágio: Trabalho de parto e parto 2ºano  24 

 

1 1.6  - Unidades Curric ulares  Optativa s que funcionaram no ano le tivo 

2 009/2011: 

- Métodos não farmacológicos de apoio à mulher em trabalho de parto (1º semestre) 

- Monitorização biofísica fetal (2º semestre) 

- Técnicas de conforto ao recém-nascido (2º semestre) 

 

1 1.7  - Re gime de F requência e  da Ava liaç ão 

O Regulamento Geral do Regime de Frequência, de Avaliação do CPLEESMO (Anexo 35), 

explicita os vários aspetos centrais da organização e funcionamento do curso. 
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No cumprimento do referido Regulamento, o Conselho Científico da Escola Superior de 

Enfermagem do Porto, aprovou o regime de avaliação por unidade curricular deste ano letivo 

(Anexo 36), que foi integralmente cumprido. 

 

1 1.8  - Avaliação da A prendizagem 

A avaliação realizada em cada Unidade Curricular respeitou os regimes de avaliação que foram 

aprovados e publicitados pelo Conselho Técnico Científico. 

Os resultados obtidos pelos estudantes permitem concluir que a maioria obteve o desejado 

sucesso nas atividades desenvolvidas. 

 

ESTUDANTES APROVADOS POR UNIDADE CURRICULAR – 1º ANO (1º SEMESTRE) 

UNIDADE CURRICULAR ANO INSCRITOS APROVADOS CREDITADOS SEM 
APROVEITAMENTO 

MÉDIA 

Epistemologia da Enfermagem 1º 23 22  1 12.91 

Ética de enfermagem 1º 24 24   15.29 

Prática baseada na evidência 1º 23 23   15,17 

Introdução à supervisão clínica 
em enfermagem 

1º 23 22 1  
15,27 

Gravidez e adaptação à 
parentalidade 

1º 24 24   
13.92 

Obstetrícia 1º 24 24   14,92 

Amamentação 1º 24 24   15,04 

Psicologia da gravidez e da 
maternidade 

1º 23 23   15,65 

Trabalho de parto e 
autocuidado no pós-parto 

1º 24 24   14,50 

Métodos não farmacológicos 
de apoio à mulher em trabalho 
de parto 

1º 23 23   14,39 

Recém-nascido em risco 1º 23 23   15,43 
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ESTUDANTES APROVADOS POR UNIDADE CURRICULAR – 1º ANO (2º SEMESTRE) 

UNIDADE CURRICULAR ANO INSCRITOS APROVADOS CREDITADOS 
SEM 

APROVEITAMENTO 
MÉDIA  

Autocuidado: fertilidade, 
reprodução e saúde 
ginecológica 

1º 23 23   13.87 

Socioantropologia da 
maternidade e da família  

1º 23 23   16,48 

Farmacologia em obstetrícia 1º 24 24   13,54 

Preparação para o parto 1º 23 23   15,26 

Monitorização biofísica fetal 1º 23 23   14,74 

Técnicas de conforto ao 
recém-nascido 

1º 23 23   13,30 

Estágio: Vigilância da 
gravidez e preparação para a 
parentalidade 

1º 24 23  1 17,30 

 

ESTUDANTES APROVADOS POR UNIDADE CURRICULAR – 2º ANO 

UNIDADE CURRICULAR ANO INSCRITOS APROVADOS SEM APROVEITAMENTO  MÉDIA  

Estágio: Gravidez com 
complicações 

2º 25 25  16,92 

Estágio: Trabalho de parto e 
parto 

2º 24 23 1 17,09 

Estágio: Autocuidado pós-
parto e parentalidade 

2º 25 25  16,96 

 

1 1.9  – Aval iação  das Unidades Curric ulares pelos Estudantes 

Todas as unidades curriculares que integram o plano de estudos foram objeto de avaliação, 

com exceção da UC: Estágio: Vigilância da gravidez e preparação para a parentalidade porque 

as estudantes não contemplaram esta UC na sua avaliação. 

A avaliação planeada e aprovada em conselho científico assentou na apreciação feita pelas 

estudantes no final dos anos letivos de 2009/2010 e 2010/2011. Esta avaliação, sem carácter 

obrigatório, foi feita abrangendo um conjunto de parâmetros estabelecidos. 

Apresenta-se, em síntese, os scores médios da apreciação das estudantes por Unidade 

Curricular, assim como, pelos professores que leccionaram cada uma dessas UC. 

A apreciação foi feita numa escala de 1 a 5 
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AVALIAÇÃO DAS UNIDADES CURRICULARES – 1º ANO (1º SEMESTRE) 

UC       Score_UC Score_Prof 

Epistemologia da Enfermagem 3,30 3,70 

Ética de enfermagem 3,50 3,70 

Prática baseada na evidência 3,50 3,60 

Introdução à supervisão clínica em enfermagem 3,30 3,60 

Gravidez e adaptação à parentalidade 4,10 4,20 

Obstetrícia 4,20 4,30 

Amamentação 4,00 3,60 

Psicologia da gravidez e da maternidade 4,10 4,10 

Recém-nascido em risco 4,10 4,30 

Trabalho de parto e autocuidado no pós-parto 4,00 3,90 

Métodos não farmacológicos de apoio à mulher em trabalho de 
parto 

3,50 3,10 

 

AVALIAÇÃO DAS UNIDADES CURRICULARES – 1º ANO (2º SEMESTRE) 

UC Score_UC Score_Prof 

Autocuidado: fertilidade, reprodução e saúde ginecológica 4,00 4,20 

Socioantropologia da maternidade e da família 4,10 4,60 

Farmacologia em obstetrícia 4.00 4,10 

Preparação para o Parto 4,10 4,30 

Monitorização biofísica fetal 4,20                                                    
4,30 

Técnicas de conforto ao recém-nascido 1,60 2,70 

Estágio: Vigilância da gravidez e preparação para a parentalidade   

 

AVALIAÇÃO DAS UNIDADES CURRICULARES – 2º ANO 

UC Score_UC Score_Prof 
 

Estágio: Autocuidado pós-parto e parentalidade 4,20 4,50 

Estágio: Trabalho de parto e parto 4,30 4,40 

Estágio: Gravidez com complicações 4,20 4,50 

 

A análise dos resultados obtidos permite as seguintes inferências: todas as unidades 

curriculares obtiveram uma avaliação positiva, todas têm scores superiores ao valor central, 

exceto a UC Técnicas de conforto ao recém-nascido com Score de 1,60.  
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1 1.1 0 - E quipa Pedag ógica 

A organização científico-pedagógica do curso assenta numa divisão de atividades, distribuídas 

por um coordenador geral e por coordenadores das diferentes unidades curriculares.   

COORDENADORES DAS UNIDADES CURRICULARES  

Ética de enfermagem ANA PAULA DOS SANTOS JESUS MARQUES FRANÇA 

Epistemologia da enfermagem ABEL AVELINO DE PAIVA E SILVA 

Introdução à supervisão Clínica em Enfermagem WILSON JORGE CORREIA PINTO ABREU 

Prática baseada na evidência MARIA DO CÉU AGUIAR BARBIERI DE FIGUEIREDO  

Gravidez e adaptação à parentalidade.  ANA PAULA PRATA AMARO DE SOUSA 

 Recém-nascido em risco CÂNDIDA DA ASSUNÇÃO SANTOS PINTO 

Autocuidado relacionado com a fertilidade, 
reprodução e saúde ginecológica 

MARIA CÂNDIDA MORATO PIRES KOCH 

Obstetrícia  MARINHA DO NASCIMENTO FERNANDES CARNEIRO  

Amamentação ANA PAULA PRATA AMARO DE SOUSA 

Psicologia da gravidez e da maternidade LÍGIA MARIA MONTEIRO LIMA  

Métodos não farmacológicos de apoio à mulher em 
trabalho de parto (opção) 

MARIA EMÍLIA BULCÃO MACEDO MENDONÇA 

Monitorização biofísica fetal MARINHA DO NASCIMENTO FERNANDES CARNEIRO 

Socioantropologia da maternidade e da família MARIA VITÓRIA BARROS CASTRO PARREIRA  

Trabalho de parto e autocuidado no pós-parto  MARIA EMÍLIA BULCÃO MACEDO MENDONÇA 

Farmacologia em obstetrícia  ALEXANDRINA MARIA RAMOS CARDOSO 

Preparação para o Parto ANA PAULA PRATA AMARO DE SOUSA 

Técnicas de conforto ao recém-nascido JOSEFINA MARIA FROES DA VEIGA FRADE 

Estágio: Vigilância da gravidez e preparação para a 
parentalidade  

MARIA VITÓRIA BARROS PARREIRA 

Estágio: Gravidez com complicações MARIA VITÓRIA BARROS PARREIRA  

Estágio: Autocuidado pós-parto e parentalidade  MARIA VITÓRIA BARROS PARREIRA 

Estágio: Trabalho de parto e parto  MARIA CÂNDIDA MORATO PIRES KOCH  

 

Cada uma das unidades curriculares dispôs de um quadro de professores, internos e/ou 

externos, conforme se pode verificar.  

 

 

 

1 1.1 1 - A prec iaç ão Global 
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Os anos letivos de 2009/2010 e 2010/2011 decorreram de acordo com o planeamento 

pedagógico efetuado, dentro da normalidade prevista. 

Este relatório permite-nos verificar que as várias unidades curriculares do curso foram 

desenvolvidas de acordo com o estipulado no plano de estudos e na legislação em vigor. 

Podemos observar, também, que a avaliação efetuada pelas estudantes, no geral,  e pelos 

professores do trabalho desenvolvido, em cada unidade curricular, foi positiva, pois resulta em 

pontuações acima dos valores médios.  

É de considerar alguns aspetos relativos à avaliação qualitativa realizada pelas estudantes, 

assim como à apreciação a algumas sugestões dos professores, no sentido de se melhorar o 

processo ensino-aprendizagem. Relativamente às apreciações qualitativas realizadas pelas 

estudantes podemos salientar como aspetos significativos que facilitaram o processo 

formativo:  as reuniões ao longo do período de estágio; as aulas práticas em contexto de 

laboratório; as visitas de estudo no decorrer da formação teórica; a disponibilidade de 

tutores,/auxiliares de ensino, professores da Escola. Todas as estudantes referiram que o curso 

forneceu as competências necessárias para o exercício da atividade profissional respondendo 

às exigências do perfil de enfermeiro especializado em contexto de Enfermagem de Saúde 

Materna e Obstétrica definido pela Ordem dos Enfermeiros. 

 Relativamente aos aspetos que mais dificultaram o processo formativo, a grande maioria das 

estudantes apontou como dificuldade a conciliação do horário de trabalho com os horários 

estabelecidos para os estágios, assim como a carga horária elevada durante o 1º ano. 

Foram também emitidas apreciações qualitativas pelas coordenadoras das diferentes unidades 

curriculares do curso, sendo de salientar as seguintes linhas de força: reconhecimento de que 

todas as estudantes deste curso são estudantes trabalhadoras, revelando motivação, 

empenho, interesse e participação na formação, embora pontualmente com dificuldades de 

presença em algumas sessões letivas; a possibilidade de se poder enriquecer o material 

técnico-pedagógico de apoio, sobretudo a nível de filmes, bibliografia, e materiais de apoio ao 

trabalho de parto, bem como a criação de espaços de laboratórios adequados a um melhor 

desenvolvimento das práticas; a colaboração das auxiliares de ensino revelou-se um elemento 

muito útil, no processo ensino-aprendizagem, pelos conhecimentos e competências   

 

pedagógicas demonstradas; os enfermeiros de saúde materna e obstétrica dos Hospitais, 

Centros de Saúde e Instituições Privadas, que permitiram a observação da preparação para o  

parto, dando um contributo muito positivo para o desenvolvimento de competências das 
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estudantes, assim como, a colaboração dos Hospitais e Centros de Saúde, de observação 

prolongada na sala de parto e nos estágios que facilitaram o desenvolvimento dos processos 

formativos; salientámos a apreciação dos professores relativamente à efetivação da 

articulação constante entre os conteúdos teóricos e a prática, de forma a facilitar a integração 

dos conhecimentos e o desenvolvimento de competências específicas no âmbito da 

especialidade. 

Neste sentido, conclui-se que o curso obteve um parecer favorável da comunidade escolar, 

embora seja propósito da equipa pedagógica desenvolver estratégias necessárias à melhoria 

dos processos formativos. 
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12. Curso de Pós-Graduação em Supervisão Clínica em Enfermagem 
 

1 2.1  - Nota introdutória   

O relatório do Curso de Pós-Graduação em Supervisão Clínica em Enfermagem (CPGSCE), do 

ano letivo 2010/2011, da Escola Superior de Enfermagem do Porto, pretende descrever e 

analisar alguns dos aspetos centrais do desenvolvimento do referido Curso. Ao longo deste 

documento serão apresentados os aspetos fulcrais para a avaliação do CPGSCE, procurando 

identificar aspetos que carecem de um processo de melhoria. 

O CPGSCE destina-se a enfermeiros que pretendam desenvolver competências de supervisão 

clínica em enfermagem. 

 

1 2.2  -  OB JECTIVOS DO CURSO  

O Curso de Pós-Graduação de Supervisão Clínica em Enfermagem tem como objetivos: 

• Desenvolver competências de supervisão; 

• Desenvolver competências de comunicação, orientação e negociação; 

• Estimular o pensamento ético e crítico/reflexivo; 

• Desenvolver a capacidade de reflexão sobre situações clínicas; 

• Aprofundar o conhecimento sobre o papel do supervisor. 

 

1 2.3  -  DURAÇÃO DO CURSO  

O CPGSCE desenvolveu-se num regime de tempo parcial 22 de Setembro 2010 a 9 de Junho 

2011. 

 

1 2.3 .1 - Calendário e scolar  

O calendário escolar foi realizado conforme o planeado. De acordo com o previsto e aprovado 

pelo Conselho de Gestão, e desenvolveu-se de 22 de Setembro de 2010 a 9 de Junho 2011. 

 

Pausas letivas: 
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- Natal: de 20 de Dezembro de 2010 a 2 de Janeiro de 2011; 

- Carnaval: de 7e 8 de Março de 2011 

- Páscoa: 22 de Abril a 01 de Maio de 2011 

Ao longo do curso foram respeitados todos os feriados civis e religiosos. 

 

1 2.4  -  Organizaç ão e func ionamento do cu rso   

O Curso de Pós-Graduação de Supervisão Clínica em Enfermagem da ESEP foi coordenado pela 

Profª. Doutora Maria Margarida Silva Reis Santos Ferreira. 

De acordo com o determinado em Conselho Científico, cada uma das Unidades Curriculares foi 

coordenada por um professor do quadro de pessoal: 

• Epistemologia – Prof. Doutor Abel Paiva 

• Introdução Supervisão Clínica em Enfermagem – Prof. Doutor Wilson Abreu 

• Prática Baseada na Evidência – Profª. Doutora Maria do Céu Barbiéri 

• Ética de Enfermagem – Profª. Doutora Paula França 

• Introdução aos Sistemas de Informação em Enfermagem I – Prof. Doutor 

Paulino Sousa 

• Comunicação e Relação – Profª. Doutora Lígia Lima 

• Pedagogia – Prof. Doutor Luís Carvalho 

• Supervisão Clínica em Enfermagem I – Profª. Regina Pires 

• Supervisão Clínica em Enfermagem II – Profª. Doutora Margarida Reis Santos 

• Estágio de Supervisão Clínica em Enfermagem – Profª. Regina Pires 

 

O Curso foi desenvolvido tomando em consideração a aprendizagem ao longo da vida e o 

conhecimento baseado na experiência, tendo-se privilegiado as técnicas de educação de 

adultos. 
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Todas unidades curriculares (UC) são semestrais e constituídas por aulas teóricas, teórico-

práticas, orientação tutorial, seminários, aulas práticas laboratoriais e estágio, de frequência 

facultativa considerando que todos os participantes são estudantes trabalhadores, e foram 

sujeitas a avaliação que podia ser contínua, periódica ou final. Houve, ainda, uma época de 

exame final que compreendia o exame normal. Consideraram-se aprovados os estudantes que 

obtiveram nota igual ou superior a dez valores na classificação final de cada UC. 

Os créditos atribuídos a cada unidade curricular têm em consideração o número de horas 

totais de trabalho despendido pelo estudante. As horas de contacto em cada unidade 

curricular referem-se às horas presenciais em sala de aula. 

 

1 2.5  -  Es tudante s insc ritos  

Inscreveram-se 38 estudantes. Destes, quatro (10,5%) suspenderam a matrícula.  

 

1 2.6  -  Re gime de frequê ncia, av aliação e  insc rição 

O regime de avaliação do CPGSCE foi aprovado pelo Conselho Técnico Científico da Escola 

Superior de Enfermagem do Porto e foi integralmente cumprido. 

 

1 2.7  -  Avaliação da apre ndizagem 

A avaliação realizada em cada Unidade Curricular respeitou os regimes de aprovados e 

publicitados pelo Conselho Técnico Científico. 

Nenhum estudante realizou exames de época normal ou recurso, três efetuaram melhoria de 

nota à UC de Epistemologia. Os resultados obtidos (tabela 1) permitem concluir que todos 

inscritos alcançaram o desejado sucesso em todas as atividades desenvolvidas. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Tabela 1: Avaliação das unidades curriculares 
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UC Nota max Nota min Média 

Epistemologia 18 11 15,92 

Introdução Supervisão Clínica em Enfermagem 18 16 17,35 

Prática Baseada na Evidência 18 14 16,47 

Ética de Enfermagem 14 14 14,00 

Introdução aos Sistemas de Informação em Enfermagem  17 14 16,38 

Comunicação e Relação 17 12 15,17 

Pedagogia 18 16 17,03 

Supervisão Clínica em Enfermagem I 18 14 15,72 

Supervisão Clínica em Enfermagem II 18 15 16,38 

Estágio de Supervisão Clínica em Enfermagem 18 16 17,06 

 

1 2.8  - Avaliação das unidades c urric ula res 

Todas as unidades curriculares que integram o plano de estudos do curso, são objeto de 

avaliação, sem carácter obrigatório, previamente planeada e aprovada em Conselho Técnico 

Científico, que assentou na apreciação feita pelos estudantes no final do ano letivo. É de 

destacar o baixo envolvimento dos estudantes neste processo de avaliação, somente quatro 

estudantes participaram, situação que pensamos poder estar relacionada com o desfasamento 

entre o fim do curso (9 de Junho 2011) e o envio do questionário de avaliação, que como o dos 

restantes cursos em funcionamento na ESEP, foi remetido, via eletrónica, a cada estudante 

somente no final do ano letivo (Julho de 2011). 

A apreciação global que estes, quatro, estudantes fizeram de cada UC foi a seguinte: 

1) Comunicação e Relação 

Apreciação global relativa ao interesse do estudante pela UC: M=4,00 

Classificação global da UC: M=3,00 

Classificação global incluindo todos os Docentes UC: M=3,70 

2) Epistemologia da Enfermagem (só três estudantes avaliaram esta UC) 

Apreciação global relativa ao interesse do estudante pela UC: M=4,40 

 

Classificação global da UC: M=3,60 

Classificação global incluindo todos os Docentes UC: M=4,00 

3) Estágio de Supervisão Clínica em Enfermagem 
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Apreciação global relativa ao interesse do estudante pela UC: M=4,70 

Classificação global da UC: M=4,00 

Classificação global incluindo todos os Docentes UC: M=4,20 

4) Ética de Enfermagem (nenhum estudante avaliou esta UC) 

5) Introdução à Supervisão Clínica em Enfermagem (só três estudantes avaliaram 

esta UC) 

Apreciação global relativa ao interesse do estudante pela UC: M=4,50 

Classificação global da UC: M=4,00 

Classificação global incluindo todos os Docentes UC: M=4,10 

6) Introdução aos Sistemas de Informação em Enfermagem (só um estudante 

avaliaram esta UC) 

Apreciação global relativa ao interesse do estudante pela UC: M=3,60 

Classificação global da UC: M=4,00 

Classificação global incluindo todos os Docentes UC: M=4,00 

7) Pedagogia 

Apreciação global relativa ao interesse do estudante pela UC: M=4,20 

Classificação global da UC: M=4,00 

Classificação global incluindo todos os Docentes UC: M=4,30 

8) Prática Baseada na Evidência (só dois estudantes avaliaram esta UC) 

Apreciação global relativa ao interesse do estudante pela UC: M=4,60 

Classificação global da UC: M=4,00 

Classificação global incluindo todos os Docentes UC: M=4,20 

9) Supervisão Clínica em Enfermagem I 

Apreciação global relativa ao interesse do estudante pela UC: M=4,10 

Classificação global da UC: M=4,00 

Classificação global incluindo todos os Docentes UC: M=4,20 

10) Supervisão Clínica em Enfermagem II (só um estudante avaliaram esta UC) 

Apreciação global relativa ao interesse do estudante pela UC: M=5,00 

 

Classificação global da UC: M=5,00 

Classificação global incluindo todos os Docentes UC: M=5,00 

A apreciação global que estes, quatro, estudantes fizeram do curso foi a seguinte: 

Apreciação global relativa ao interesse do estudante pelas UC: M=4,30 
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Classificação global incluindo todas as UC: M=3,80 

Classificação global incluindo todos os Docentes UC: M=4,10 

 

Da avaliação escrita, anónima, realizada em sala de aula na última do curso importa mencionar 

que os estudantes referiram que: 

• A carga de trabalho por UC era elevada para o número de ECTS atribuído a cada UC; 

• O horário era por vezes difícil de coordenar com o seu horário laboral e o não ter dias 

fixos para as aulas, também dificultava a gestão do seu horário laboral; 

• Havia algumas repetições de conteúdos entre as UC Introdução à Supervisão Clínica 

em Enfermagem e Supervisão Clínica em Enfermagem I, e entre as UC Pedagogia e 

Comunicação e Relação; 

• O estágio de Supervisão Clínica em Enfermagem e as aulas de acompanhamento e 

orientação de estudantes do CLE nos laboratórios são muito importantes para o seu 

desenvolvimento enquanto supervisores e deveriam ter maior carga horária; 

• Os seminários realizados na UC de Supervisão Clínica em Enfermagem I para 

apresentação e discussão das situações de supervisão experienciadas são muito 

interessantes e relevantes para o seu desenvolvimento enquanto supervisores; 

• Na globalidade o curso correspondeu aos seus objectivos e foi uma formação 

relevante para o seu desenvolvimento profissional. 

 

1 2.8  -  Conc lusão 

O Curso de Pós-Graduação de Supervisão Clínica em Enfermagem decorreu de acordo com o 

que foi planeado, recolhendo um parecer favorável da comunidade escolar. 

As unidades curriculares foram desenvolvidas no respeito do estipulado no plano de estudos e 

os estudantes obtiveram aproveitamento com classificações consideradas positivas, tendo a 

média final de curso variado entre os 15 e os 18 valores. 

A avaliação do trabalho desenvolvido em cada unidade curricular efetuada pelos estudantes e 

pelos professores foi também positiva. 

 

Muito embora os estudantes tenham referido que tinham por vezes dificuldades em 

coordenar o seu horário laboral com o do CPGSCE e que a carga horária era muito elevada, a 

presença e participação dos estudantes nas atividades letivas foi sempre muito elevada e de 

qualidade. 
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As principais dificuldades sentidas com o planeamento e execução do Curso dizem respeito à 

alocação dos estudantes ao estágio de supervisão clínica e às aulas de orientação de 

estudantes do curso de licenciatura em enfermagem (CLE) em práticas laboratoriais devido à 

dificuldade de articulação dos horários profissionais dos estudantes do CPGSCE com os 

horários que decorrem estas atividades no CLE. 

Considerando a importância da opinião dos estudantes na avaliação do curso pensamos ser 

importante no próximo curso enviar o questionário de avaliação global imediatamente após a 

conclusão do curso a fim de obter uma maior participação dos estudantes neste processo. 
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13. - 2º CURSO DE PÓSGRADUAÇÃO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM 
ENFERMAGEM 

 

1 3.1  - Contex tual izaç ão do c urs o 

No contexto das sociedades atuais, a informação assume uma grande importância pelo que, 

no âmbito da saúde, não é de estranhar uma preocupação crescente com o desenvolvimento 

de Sistemas de Informação eficientes que permitam a maximização da gestão dos serviços e 

promovam a melhoria da qualidade dos cuidados de saúde. As dificuldades sentidas na gestão 

da informação na saúde têm levado governos e entidades responsáveis, bem como 

profissionais de saúde, a demonstrar um crescente envolvimento nos processos de 

desenvolvimento de Sistemas de Informação que permitam uma utilização racional e eficiente 

da informação, tendo em vista a melhoria da qualidade dos cuidados. 

A aposta nas áreas das TIC em Saúde tem -se centrado, sobretudo, em áreas que permitem 

utilizar os Sistemas de Informação para optimizar a interacção entre profissionais de saúde e 

cidadãos. A utilização de Sistemas de Informação 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 Enfermagem. 

É inquestionável a relevância da “Informação de Enfermagem” para a 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 investigação em Enfermagem. 

 

Objectivos do curso: 

• Compreender a importância da gestão, organização e tratamento da informação nos 

Sistemas de Saúde. 

• Analisar criticamente os Sistemas de Informação em Saúde. 

• Identificar as componentes específicas da documentação de Enfermagem nos registos 

electrónicos em Saúde. 

• Compreender o potencial associado à criação de sistemas de apoio à tomada de 

decisão clínica em Enfermagem. 
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• Compreender a problemática do acesso aos dados em saúde, nomeadamente a 

necessidade de clarificação de procedimentos essenciais, tanto ao nível de recolha 

como de acesso e tratamento dos dados em saúde. 

• Compreender o potencial associado à utilização dos Dados dos Sistemas de 

Informação para a Formalização do Conhecimento da Disciplina de Enfermagem. 

• Compreender o potencial associado à Utilização dos Dados dos Sistemas de 

Informação em Enfermagem para a Garantia de Qualidade dos Cuidados. 
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PLANO DE ESTUDOS 

Pós-Graduação em Sistemas de Informação em Enfermagem 

Unidades curriculares em funcionamento no ano lectivo 2010-2011 

UNIDADES CURRICULARES ÁREA CIENTÍFICA TIPO 
TEMPO DE TRABALHO (HORAS) 

CRÉDITOS 
OBSERVAÇÕ

ES TOTAL CONTACTO 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Introdução aos Sistemas de Informação em Saúde INF S 75 T: 14; S: 5; OT: 6  3  

Sistemas de Informação em Enfermagem ENF S 150 
T: 20; S: 10 ; TP: 10; OT: 

10 
6  

Teorias e Taxonomias de Enfermagem ENF S 150 
T: 15; S: 10 ; TP: 15; OT: 

10 
6  

Resumos Mínimos de Dados de Enfermagem ENF S 75 
T: 10; S: 5; TP: 5;  

OT: 5 
3  

Sistemas de Apoio à tomada de decisão em Enfermagem ENF S 50 T: 10; S: 5; OT: 2 2  

Segurança e protecção de dados em Saúde INF S 50 T: 10; S: 5; OT: 2 2  

Metodologias de implementação de Sistemas de 
Informação em Enfermagem 

ENF S 75 T: 10; S: 10; OT: 5 3  

Informoterapia ENF S 75 T: 10; S: 10; OT: 5 3  

Arquitectura e Gestão de Bases de Dados INF S 50 T: 10; TP: 5; OT: 2 2 OPÇÃO 
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Introdução aos Sistemas de Informação em Saúde 

 

Área científica: Enfermagem [INF]  

Tipo:   Semestral   [ x ]   

Duração: ECTS   [   3   ]  Nº de horas Totais [   75   ] 

  Horas de contacto (nº e tipo):  T  [   14   ] S  [   5   ] OT  [  6   ]   

  Volume de trabalho do aluno: [  50  ] Horas 

Objectivos: 

As organizações de saúde constituem sistemas complexos e interagem com várias entidades 
dando origem a múltiplos ciclos de informação. O sector da saúde caracteriza-se por 
complexas redes de interacção entre diversos stakeholders, tendo os sistemas de 
informação/tecnologias da informação (SI/TI) um papel crucial nas actividades das 
organizações do referido sector, nomeadamente, na recolha, no processamento e partilha de 
informação. Por isso, debater a filosofia e a arquitectura de Sistemas de Informação em 
Saúde permitiu aos estudantes: 

• Conhecer a situação actual dos sistemas de informação em Saúde; 
• Conhecer diferentes perspectivas e visões da estrutura de Sistemas de Informação 

em Saúde em Portugal; 
• Debater a filosofia e a arquitectura de sistemas de Informação em Saúde adequados 

para Portugal; 
• Reflectir sobre a importância de um modelo integrado de sistemas e tecnologias de 

informação da saúde; 
• Desenvolver competências para analisar criticamente os Sistemas de Informação em 

Saúde. 
Conteúdos: 

1. Registo de Saúde Electrónico – visão para o futuro 
2. Sistemas de Informação em Saúde 

o Principais dificuldades nos sistemas de informação na saúde 
o O impacto da informática na saúde 
o Tendências actuais no desenvolvimento de aplicações  

3. Resultado das reflexões do Grupo de Trabalho para o Registo de Saúde Electrónico 
o Das recomendações do Plano para a Transformação dos Sistemas de 

Informação Integrados da Saúde (PTSIIS); 
o Das recomendações e directivas da CE no domínio do RSE, numa perspectiva 

pan-Europeia de e-Saúde. 
4. Registo de Saúde Electrónico  

o Arquitectura Aplicacional e Tecnológica 
� Modelos de implementação e contribuição para o(s) repositório(s) de 

dados; 
� Modelo de interligação dos agentes; Interoperabilidade aplicacional; 

Infraestruturas. 
o Modelo de Informação 

� Estrutura e formato dos dados / conteúdos; Fluxos de Informação; 
� Interoperabilidade Semântica. 

 
5. Ontologias e Terminologias 
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o Modelo de conceitos clínicos comum; Sistemas de codificação de informação 
baseados em terminologias standard em uso/a adoptar; Transversalidade 
multilingue / cultural. 

� Sistemas de classificação para a saúde (ICD, ICPC, SNOMED) 
6. Normas e protocolos em saúde 

o Normas para sistemas de informação da saúde 
� Normas europeias (CEN/TC 251 - standardisation of activities in 

Healthcare Informatics) 
� NP EN ISO 9001 

o Protocolos e standards tecnológicos 
� Health Level 7  
� ISO/IEC 20000 - standard IT - Service Management 

  
Métodos de ensino e aprendizagem: 

Nas aulas teóricas precedeu-se realizar a explanação dos conteúdos, recorrendo a métodos 
expositivos. Nas aulas teórico-práticas e de orientação tutorial, procedeu-se à 
contextualização e demonstração de aplicativos informáticos, assim como à análise da 
melhor evidência empírica disponível, relativamente às problemáticas em estudo. Foram 
ainda desenvolvidos pelos estudantes, e com orientação, trabalhos no âmbito das temáticas 
abordadas. 
 

Avaliação: 

O trabalho final foi concebido numa lógica de integração curricular das Unidades Curriculares 
do CPGSIE.  
 

 

Corpo docente: 

Coordenador da UC: Paulino Artur Ferreira de Sousa  

Email: paulino@esenf.pt. 

Professores convidados:  

Dr. José Barbosa Castanheira – ULSM - ARSN (8 horas) 

Prof. Dr. Ricardo João Correia – FMUP - UP (4 horas) 
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Sistemas de Informação em Enfermagem 

 

Área científica: Enfermagem [ ENF]  

Tipo:   Semestral   [ x ]     

Duração: ECTS   [   6   ]  Nº de horas Totais [   150    ] 

  Horas de contacto (nº e tipo):  T  [ 20 ]   T /P [ 10 ]   S  [ 10 ]  OT  [ 10 ] 

  Volume de trabalho do aluno: [  100  ] Horas 

Objectivos: 

O aumento da complexidade dos contextos de produção de cuidados de enfermagem, bem 
como das condições de saúde dos clientes, apelam à necessidade de se encontrarem novas e 
diversificadas respostas para fazer face às problemáticas encontradas. Neste sentido, os 
Sistemas de Informação em Enfermagem podem revelar-se como uma mais-valia para 
suportar a prática e o desenvolvimento da disciplina, contribuindo para uma melhor 
compreensão dos processos de vida dos clientes e possibilitar uma concepção de cuidados 
portadora de sentido para os intervenientes. Neste sentido, abordar a estrutura e conteúdo 
dos Sistemas de Informação em Enfermagem permitiu aos estudantes: 

• Compreender a importância da gestão, organização e tratamento da informação 
produzida pelos enfermeiros;  

• Identificar as componentes específicas da documentação de Enfermagem nos 
registos electrónicos em Saúde; 

• Compreender o potencial associado à criação e utilização da Informação na garantia 
da qualidade do exercício profissional dos Enfermeiros; 

• Compreender o potencial associado à utilização dos Dados dos Sistemas de 
Informação para a Formalização do Conhecimento da Disciplina de Enfermagem; 

• Compreender o potencial associado à Utilização dos Dados dos Sistemas de 
Informação em Enfermagem para a Garantia de Qualidade dos Cuidados; 

• Desenvolver competências para analisar criticamente os Sistemas de Informação em 
Enfermagem. 
 

Conteúdos: 

1. Desenvolvimento de aplicações informáticas de apoio à actividade de Enfermagem – 
Que realidade? 

2. Os sistemas de apoio à actividade de Enfermagem – opinião dos utilizadores 
3. A evolução das aplicações de apoio à actividade clínica de enfermagem 
4. Os sistemas de informação em enfermagem 

o Princípios básicos da arquitectura; 
o Principais requisitos técnico-funcionais. 

5. Sistemas de informação em enfermagem 
o SIE e a gestão de sinais e sintomas; 
o SIE e Cuidados Continuados Integrados. 

6. Noções gerais de Bases de dados 
o Conceito de bases de dados; 
o Criação de uma base de dados; 
o Gestão de bases de dados. 
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Métodos de ensino e aprendizagem: 

Nas aulas teóricas pretendeu-se realizar a explanação dos conteúdos, recorrendo a 
métodos expositivos. Nas aulas teórico-práticas e de orientação tutorial, procedeu-se à 
contextualização, demonstração e prática de aplicativos informáticos, assim como à análise 
da melhor evidência empírica disponível, relativamente às problemáticas em estudo. Foram 
ainda desenvolvidos pelos alunos, e com orientação, trabalhos no âmbito das temáticas 
abordadas. 
 

Avaliação: 

O trabalho final foi concebido numa lógica de integração curricular das Unidades Curriculares 
do CPGSIE.  
 

 

 

Corpo docente: 

Coordenador da UC: Paulino Artur Ferreira de Sousa  

Email: paulino@esenf.pt. 

 Professores convidados:  

Prof. Dr. Élvio Jesus – Ordem dos Enfermeiros (4 horas) 

 

Colaboração das Empresas: 

Care4it (2 horas), HP – Portugal (2 horas), Siemens, Glindt(2 horas), 

Alert (2 horas), 
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Teorias e Taxonomias de Enfermagem 

 

Área científica: Enfermagem [ ENF]  

Tipo:   Semestral   [ x ]    

Duração: ECTS   [   6   ]  Nº de horas Totais [   150    ] 

  Horas de contacto (nº e tipo):  T  [ 15 ]   T /P [ 15 ]   S  [ 10 ]  OT  [ 10 ] 

  Volume de trabalho do aluno: [  100  ] Horas 

Objectivos: 

A resolução de estabelecer uma Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem 
(CIPE) surgiu do reconhecimento da necessidade de descrever os fenómenos dos clientes 
que preocupam os enfermeiros, as intervenções específicas de enfermagem e os respectivos 
resultados para os clientes. Uma terminologia partilhada para expressar os elementos da 
prática de enfermagem (o que fazem os enfermeiros, relacionado com que necessidades 
humanas ou condições dos clientes, para produzir certos resultados) permite descrições da 
prática de enfermagem de tal modo que facilita comparar as práticas entre cenários clínicos, 
populações de clientes, áreas geográficas ou tempo. Uma terminologia partilhada também 
identificará a contribuição particular dos enfermeiros na equipa de cuidados de saúde 
multidisciplinar e diferenciará as práticas dos enfermeiros peritos e de outros prestadores de 
cuidados de saúde (ICN, in CIPE, versão 1.0, 2005). Neste sentido, abordar teorias e 

taxonomias em Enfermagem permitiu aos estudantes: 

• Compreender o contributo das teorias de enfermagem para o desenvolvimento da 
disciplina; 

• Identificar os principais elementos do desenvolvimento dos conceitos de 
enfermagem;  

• Reflectir sobre os métodos adequados de utilização da Classificação Internacional 
para a prática de Enfermagem nos SIE; 

• Compreender a articulação da CIPE com as restantes classificações da área da 
saúde; 

• Compreender a importância dos SIE para a representação do conhecimento 
disciplinar envolvido na prestação de cuidados. 
 

Conteúdos: 

1. Teorias e Taxonomias de Enfermagem – perspectiva histórica 
2. Conceito de Enfermagem  
3. Conceito de “Advanced Nursing Pratice” 
4. Classificação Internacional para a prática de Enfermagem 

o Arquitectura da CIPE versão 2.0 
5. Catálogos 

 

Métodos de ensino e aprendizagem: 

Nas aulas teóricas pretendeu-se realizar a explanação dos conteúdos, recorrendo a 
métodos expositivos. Nas aulas teórico-práticas e de orientação tutorial, procedeu-se à 
contextualização da utilização das classificações na prática de cuidados, assim como à  
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análise da melhor evidência empírica disponível, relativamente às problemáticas em estudo. 
Foram ainda desenvolvidos pelos alunos, e com orientação, trabalhos no âmbito das 
temáticas abordadas. 
 

Avaliação: 

O trabalho final foi concebido numa lógica de integração curricular das Unidades Curriculares 
do CPGSIE.  
 

 

Corpo docente: 

Coordenador da UC: Abel Avelino Paiva e Silva  

Email: abel@esenf.pt. 
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Teorias e Taxonomias de Enfermagem 

 

Área científica: Enfermagem [ ENF]  

Tipo:   Semestral   [ x ]    

Duração: ECTS   [   6   ]  Nº de horas Totais [   150    ] 

  Horas de contacto (nº e tipo):  T  [ 15 ]   T /P [ 15 ]   S  [ 10 ]  OT  [ 10 ] 

  Volume de trabalho do aluno: [  100  ] Horas 

Objectivos: 

A resolução de estabelecer uma Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem 
(CIPE) surgiu do reconhecimento da necessidade de descrever os fenómenos dos clientes 
que preocupam os enfermeiros, as intervenções específicas de enfermagem e os respectivos 
resultados para os clientes. Uma terminologia partilhada para expressar os elementos da 
prática de enfermagem (o que fazem os enfermeiros, relacionado com que necessidades 
humanas ou condições dos clientes, para produzir certos resultados) permite descrições da 
prática de enfermagem de tal modo que facilita comparar as práticas entre cenários clínicos, 
populações de clientes, áreas geográficas ou tempo. Uma terminologia partilhada também 
identificará a contribuição particular dos enfermeiros na equipa de cuidados de saúde 
multidisciplinar e diferenciará as práticas dos enfermeiros peritos e de outros prestadores de 
cuidados de saúde (ICN, in CIPE, versão 1.0, 2005). Neste sentido, abordar teorias e 
taxonomias em Enfermagem permitiu aos estudantes: 

• Compreender o contributo das teorias de enfermagem para o desenvolvimento da 
disciplina; 

• Identificar os principais elementos do desenvolvimento dos conceitos de 
enfermagem;  

• Reflectir sobre os métodos adequados de utilização da Classificação Internacional 
para a prática de Enfermagem nos SIE; 

• Compreender a articulação da CIPE com as restantes classificações da área da 
saúde; 

• Compreender a importância dos SIE para a representação do conhecimento 
disciplinar envolvido na prestação de cuidados. 
 

Conteúdos: 

6. Teorias e Taxonomias de Enfermagem – perspectiva histórica 
7. Conceito de Enfermagem  
8. Conceito de “Advanced Nursing Pratice” 
9. Classificação Internacional para a prática de Enfermagem 

o Arquitectura da CIPE versão 2.0 
10. Catálogos 

 

Métodos de ensino e aprendizagem: 

Nas aulas teóricas pretendeu-se realizar a explanação dos conteúdos, recorrendo a 
métodos expositivos. Nas aulas teórico-práticas e de orientação tutorial, procedeu-se à 
contextualização da utilização das classificações na prática de cuidados, assim como à  
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análise da melhor evidência empírica disponível, relativamente às problemáticas em estudo. 
Foram ainda desenvolvidos pelos alunos, e com orientação, trabalhos no âmbito das 
temáticas abordadas. 
 

Avaliação: 

O trabalho final foi concebido numa lógica de integração curricular das Unidades Curriculares 
do CPGSIE.  
 

 

Corpo docente: 

Coordenador da UC: Abel Avelino Paiva e Silva  

Email: abel@esenf.pt. 
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Informoterapia 

 

Área científica: Enfermagem [ ENF]  

Tipo:   Semestral   [ x ]  Anual   [   ]   

Obrigatória  [X ]   Optativa    [  ] 

Duração: ECTS   [   3   ]  Nº de horas Totais [   75    ] 

  Horas de contacto (nº e tipo):  T  [ 10 ]   T /P [ 10 ]  OT  [ 5 ] 

  Volume de trabalho do aluno: [  50  ] Horas 

Objectivos: 

Assume-se que o envelhecimento populacional, com o consequente aumento na incidência e 
prevalência de pessoas portadoras de doença crónica, evidenciou necessidades em saúde 
relacionadas com a ajuda na vivencia dos processos de transição. Assim, há 
progressivamente mais pessoas que necessitam de aumentar o seu repertório de recursos 
internos para fazerem face a processos de transição saúde/doença, de desenvolvimento e 
situacionais. Por outro lado, o desenvolvimento das tecnologias de informação e 
comunicação gerou novos meios com os quais podemos melhorar os ganhos em saúde e com 
um menor custo. Neste contexto, pretende-se com esta unidade curricular: 

• Sensibilizar os estudantes para o efeito terapêutico da informação; 
• Sensibilizar os estudantes para o potencial das tecnologias de informação e 

comunicação para promover ganhos em saúde; 
• Identificar áreas com grande potencial para uma informoterapia efectiva na 

promoção de transições saudáveis 
 

Conteúdos: 

11. Conceito de “e-saúde” 
12. Dados, informação, conhecimento e comportamentos saudáveis 
13. Os clientes e as decisões informadas sobre comportamentos saudáveis 
14. A continuidade dos cuidados de saúde 
15. A redução de custos com os cuidados de saúde 
16. Auto cuidado responsável 
17. Gestão eficaz do regime terapêutico e da doença 
18. Preparação parental adequada 
19. Exercício eficaz do papel de membro da família prestadores de cuidados 
20. Registo de saúde electrónico vs. Registo de saúde pessoal 

 

Métodos de ensino e aprendizagem: 

Nas aulas teóricas pretendeu-se realizar a explanação dos conteúdos, recorrendo a 
métodos expositivos. 
 
Nas aulas teórico-práticas e de orientação tutorial, procedeu-se à contextualização da 
utilização das classificações na prática de cuidados, assim como à análise da melhor  
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evidência empírica disponível, relativamente às problemáticas em estudo. Serão ainda 
desenvolvidos pelos alunos, e com orientação, trabalhos no âmbito das temáticas abordadas. 
 

Avaliação: 

O trabalho final foi concebido numa lógica de integração curricular das Unidades Curriculares 
do CPGSIE.  
 

 

 

Corpo docente: 

Coordenador da UC: Abel Avelino Paiva e Silva  

Email: abel@esenf.pt. 
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Segurança e protecção de dados em Saúde 

Área científica: Informática [INF]  

Tipo:   Semestral   [ x ]   

Duração: ECTS   [   2   ]  Nº de horas totais [   50   ] 

  Horas de contacto (nº e tipo):  T  [   10   ] S  [   5   ] OT  [  2   ]   

  Volume de trabalho do aluno: [  33  ] Horas 

 

Objectivos: 

O acesso à informação contida num registo de saúde electrónico (RSE) deve ser feito de 
maneira consentida e controlada, de modo a que não ocorram situações de acesso indevido a 
informações relativas a dados pessoais e ao estado saúde do cidadão. Cada um de nós, tem 
legitimas aspirações e direitos acerca da privacidade que deseja ver garantida, impondo que 
as organizações de saúde que têm responsabilidades nesta matéria, adoptem medidas que 
impeçam o acesso não autorizado a informações de cariz pessoal. O factor segurança 
assume, pois, um dos pontos central dos debates relativos aos sistemas de informação na 
saúde (SIS). Importa então efectuar uma reflexão e análise relativa à segurança e protecção 
de dados em saúde, de modo a permitiu aos estudantes: 
 

• Compreender a problemática do acesso aos dados em saúde; 
• Reflectir sobre a necessidade de clarificação de procedimentos essenciais, tanto ao 

nível de recolha, como de acesso e tratamento dos dados em saúde; 
• Reconhecer os principais desafios no desenvolvimento dos SIS em questões de 

segurança e protecção dos dados; 
• Identificar as principais medidas adoptadas pelos SIS para garantir a 

confidencialidade da informação; 
• Desenvolver competências para analisar criticamente os SIS, no que diz respeitos 

aos padrões de segurança adoptados. 
 

Conteúdos: 

1. Perspectiva histórica  
2. Princípios da Segurança  
3. Características da Segurança 
4. Estrutura da Segurança 
5. Riscos de Segurança 
6. Mecanismos de Segurança 
7. Política de Segurança 
8. Conformidade 

o Legislação Portuguesa 
o Normas ISO 

9. Organismos na área da Segurança e Protecção de Dados 
o Comissão Nacional de Protecção de Dados 
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Métodos de ensino e aprendizagem: 

Nas aulas teóricas pretendeu-se realizar a explanação dos conteúdos, recorrendo a 
métodos expositivos.  
Nas aulas de orientação tutorial, procedeu-se à contextualização e debate das medidas 
de protecção dos SIS, assim como à análise da melhor evidência empírica disponível, 
relativamente às problemáticas em estudo. Foram ainda desenvolvidos pelos estudantes, e 
com orientação, trabalhos no âmbito das temáticas abordadas. 

 

Avaliação: 

O trabalho final foi concebido numa lógica de integração curricular das Unidades Curriculares 
do CPGSIE.  
 

 

 

Corpo docente: 

Coordenador da UC: Manuel Fernando dos Santos Oliveira  

Email: fernando@esenf.pt. 

Professores convidados:  

Eng. Tiago Morais – ULSM (8 horas) 

Enfº Sérgio Deodato - Presidente do Conselho Jurisdicional da Ordem dos  

dos Enfermeiros (4 horas) 
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Metodologias de implementação de  

Sistemas de Informação em Enfermagem 

 

Área científica: Enfermagem [ ENF]  

Tipo:   Semestral   [ x ]    

Duração: ECTS   [   3   ]  Nº de horas Totais [   75   ] 

  Horas de contacto (nº e tipo):  T  [ 10 ]   S  [ 10 ]  OT  [ 5 ] 

  Volume de trabalho do aluno: [  50  ] Horas 

Objectivos: 

A implementação de um Sistema de Informação em Enfermagem desenvolve-se num 
contexto variado de dinâmica multi-profissional do sector da saúde, onde estão implicadas 
diferentes entidades que contribuem para o seu nível de sucesso. 

Importa identificar estas entidades, perceber o seu papel, as suas potencialidades e as suas 
limitações. 

As metodologias de implementação de um Sistema de Informação em Enfermagem são hoje 
uma componente fulcral para o êxito da operatividade do mesmo, sendo que o enfermeiro 
assume-se como um actor fundamental, detentor que é do conhecimento próprio inerente à 
autonomia da sua profissão.  

Neste sentido, abordar as metodologias de implementação de um Sistema de Informação em 
Enfermagem permitiu aos estudantes: 

• Identificar as diferentes concepções de implementação de um Sistema de Informação 
em Enfermagem; 

• Conhecer as metodologias utilizadas para implementação de um Sistema de 
Informação em Enfermagem; 

• Identificar as fases fundamentais da implementação de um Sistema de Informação 
em Enfermagem; 

• Identificar os elementos constituintes da implementação de um Sistema de 
Informação em Enfermagem; 

• Compreender os factores facilitadores e inibidores da implementação de um Sistema 
de Informação em Enfermagem; 

• Compreender o potencial associado à implementação de um Sistema de Informação 
em Enfermagem para a formalização do conhecimento da Disciplina de Enfermagem; 

• Desenvolver competências para analisar criticamente as metodologias de 
implementação dos Sistemas de Informação em Enfermagem. 
 

Conteúdos: 

1. Metodologias de implementação de um Sistema de Informação em Enfermagem; 
2. As fases de implementação de um Sistema de Informação em Enfermagem; 
3. Os elementos constituintes da implementação de um Sistema de Informação em 

Enfermagem 
4. Factores influenciadores da implementação de um Sistema de Informação em 

Enfermagem; 
5. Análise crítica das metodologias de implementação dos Sistemas de Informação em 

Enfermagem 
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Métodos de ensino e aprendizagem: 

Nas aulas teóricas pretendeu-se realizar a explanação dos conteúdos, recorrendo a 
métodos expositivos. Nas aulas de orientação tutorial, procedeu-se à análise da melhor 
evidência empírica disponível, relativamente às problemáticas em estudo. Serão ainda 
desenvolvidos pelos alunos, e com orientação, trabalhos no âmbito das temáticas abordadas. 
 

Avaliação: 

O trabalho final foi concebido numa lógica de integração curricular das Unidades Curriculares 
do CPGSIE.  
 

 

Corpo docente: 

Coordenador da UC: Ernesto Jorge Almeida Morais  

Email: ernestojorge@esenf.pt. 
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Sistemas de Apoio à Tomada de Decisão em Enfermagem 

 

Área científica: Enfermagem [ENF]  

Tipo:   Semestral   [ x ]    

Duração: ECTS   [   2   ]  Nº de horas totais [   50   ] 

  Horas de contacto (nº e tipo):  T  [   10   ] S  [   5   ] OT  [  2   ]   

  Volume de trabalho do aluno: [  33  ] Horas 

 

Objectivos: 

Na última década, assistimos ao emergir da necessidade da integração de Sistemas de Apoio 
à Tomada de Decisão em Enfermagem (SATDE). A integração dos SATDE justifica-se pela 
necessidade do Enfermeiro tomar decisões face à grande complexidade de dados com que se 
confronta. Os SATDE podem ser um elemento promotor da segurança e da qualidade no 
processo de tomada de decisão em enfermagem. A sua utilização deverá permitir a 
integração de dados resultantes da prática clínica, a sua organização, categorização e a 
confrontação com guidelines (baseados na evidência) incorporados no sistema, agregando 
eficácia, eficiência e segurança ao processo de tomada de decisão em Enfermagem. Os 
SATDE devem ser facilitadores do “workflow” dos cuidados de Enfermagem. Torna-se 
necessário criar e desenvolver SATDE que sejam úteis à prática clínica, à gestão, ao ensino e 
à investigação, reflectindo-se na qualidade dos cuidados prestados pelos Enfermeiros às 
populações. Assim, debater e aprofundar esta problemática permitiu aos estudantes: 

• Reflectir sobre a utilização do Pensamento Crítico em Enfermagem; 
• Conhecer as diferentes teorias explicativas da decisão clínica em Enfermagem; 
• Desenvolver competências para a utilização da prática baseada na evidência; 
• Compreender o potencial associado à utilização do conhecimento da disciplina de 

Enfermagem nos sistemas de apoio à tomada de decisão em Enfermagem; 
• Conhecer a situação actual dos sistemas de apoio à tomada de decisão em 

Enfermagem; 
• Compreender o potencial associado ao desenvolvimento de sistemas de apoio à 

tomada de decisão em Enfermagem, para a qualidade do exercício profissional dos 
Enfermeiros; 

• Compreender o potencial associado à utilização dos sistemas de apoio à tomada de 
decisão em Enfermagem na garantia de qualidade dos cuidados. 

Conteúdos: 

1. Pensamento crítico 
o Disposições para a utilização do pensamento crítico. 

2. Decisão clínica em Enfermagem 
o Teorias explicativas 

3. Prática baseada na evidência 
o Conceito, importância e etapas 

4. Sistemas de apoio à tomada de decisão 
o Componentes dos SATDE 
o Estratégia para o desenvolvimento de SATDE 
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Métodos de ensino e aprendizagem: 

Nas aulas teóricas pretendeu-se realizar a explanação dos conteúdos, recorrendo a 
métodos expositivos. 
Nas aulas de orientação tutorial, procedeu-se à análise da melhor evidência empírica 
disponível, relativamente às problemáticas em estudo. Foram ainda desenvolvidos pelos 
alunos, e com orientação, trabalhos no âmbito das temáticas abordadas. 
 

Avaliação: 

O trabalho final foi concebido numa lógica de integração curricular das Unidades Curriculares 
do CPGSIE.  
 

 

 

Corpo docente: 

Coordenador da UC: José Miguel dos Santos Castro Padilha 

Email: miguelpadilha@esenf.pt. 

Professores convidados:  

Professora Maria Antónia Taveira Silva (4 horas) 
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Arquitectura e Gestão de bases de dados 

 

Área científica: Informática [ INF]  

Tipo:   Semestral   [ x ]  Anual   [   ]   

Obrigatória  [X ]   Optativa    [  ] 

Duração: ECTS   [   3   ]  Nº de horas Totais [   50    ] 

  Horas de contacto (nº e tipo):  T  [ 10 ]   T /P [ 5 ]  OT  [ 2 ] 

  Volume de trabalho do aluno: [  33  ] Horas 

 

Objectivos: 

A arquitectura de software que centralize os acessos a uma base de dados permite grandes 
benefícios para as equipas de desenvolvimento, permitindo o acesso a dados actuais e 
consistentes, aumentando a confiabilidade e o aproveitamento da informação. Neste sentido, 
com a abordagem de aspectos centrados na arquitectura e gestão de base de dados 
pretende-se que os estudantes sejam capazes de: 

• Compreender a importância de bases de dados como entidade na qual é possível 
armazenar dados de maneira estruturada e com a menor redundância possível; 

• Compreender a importância dos modelos de especificação de sistemas de 
informação; 

• Desenvolver diagramas de fluxos de dados como ferramenta de modelação funcional 
de sistemas de informação em Enfermagem. 

 

Conteúdos: 

1. Conceito de base de dados 
2. Modelos entidade/relação 
3. Modelos de especificação de sistemas de informação 
4. Diagramas de fluxos de dados 

 
 

Métodos de ensino e aprendizagem: 

Nas aulas teóricas pretende-se realizar a explanação dos conteúdos, recorrendo a métodos 
expositivos. 
 
Nas aulas teórico-práticas e de orientação tutorial, proceder-se-á à contextualização da 
utilização de bases de dados e a importância dos modelos de especificação de sistemas de 
informação Serão ainda desenvolvidos pelos alunos, e com orientação, trabalhos sobre 
desenvolvimento de diagramas de fluxos de dados como ferramenta de modelação funcional 
de sistemas de informação em Enfermagem, bem como a criação e gestão de uma base de 
dados. 
 

 



Página 149 de 157 

 

Avaliação: 

O trabalho final foi concebido numa lógica de integração curricular das Unidades Curriculares 
do CPGSIE.  
 

 

 

Corpo docente: 

Coordenador da UC: Manuel Fernando Dos Santos Oliveira  

Email: fernando@esenf.pt 

Professores convidados: Engº Sérgio Malta (ESEP) 
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AVALIAÇÃO – Monografia sobre SIE 

 

O trabalho final deve ser concebido numa lógica de integração curricular visando a análise 
dos aspectos significativos dos SIE no contexto da prática clínica de enfermagem, com o fim 
de desenvolver nestes uma visão integradora do saber. O Trabalho de verá englobar 2 Partes 
com vários capítulos: 

 

I PARTE 

 

1º Capítulo - Análise crítica a um SIE em uso 

• Análise dos SIE em uso na(s) unidade(s) de saúde, centrada na estrutura e conteúdo 
dos SIE, nomeadamente no que se refere à “gestão do recurso: informação” e 
“qualidade do SIE”. 

2º Capítulo - Reflexão sobre a Linguagem incorporada nos SIE 

• Como um aspecto para a formalização do conhecimento próprio da disciplina e para o 
respectivo desenvolvimento; 

• Como um aspecto utilizado na prática pelos enfermeiros para proceder à descrição 
dos cuidados de enfermagem prestados. 

• Como suporte dos conteúdos nos SIE informatizados. 

3º Capítulo - Desenvolvimento de Catálogos utilizando a CIPE versão 2.0, como vocabulário 
utilizado na produção dos conteúdos: 

• Os enfermeiros necessitam de ter disponíveis conjuntos de enunciados pré-
combinados de diagnósticos, intervenções e resultados de enfermagem, de forma a 
tornar mais fácil a documentação ao nível da prestação de cuidados. 

• O produto final do desenvolvimento de um Catálogo, utilizando a CIPE versão 2.0, 
consistirá na apresentação de um subconjunto de diagnósticos, intervenções e 
resultados de enfermagem para uma área seleccionada ou de especialidade da 
prática de cuidados. 

 

II PARTE 

 

Partindo do desenvolvimento de Catálogos utilizando a CIPE versão 2.0, como vocabulário 
utilizado na produção dos conteúdos e da representação dos cuidados de enfermagem nos 
suportes: informáticos e papel, pretende-se o desenvolvimento de vários capítulos, que 
integrem os aspectos referenciados na I Parte do trabalho e a sua ligação com as matérias 
abordadas nas restantes unidades curriculares, de forma a apresentar propostas para a: 

• Apresentação da estrutura de um sistema de informação de enfermagem que se 
enquadre na evolução preconizada para a arquitectura dos sistemas de informação 

da saúde (Introdução aos Sistemas de Informação em Saúde); 
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• Desenvolvimento de diagramas de fluxos de dados como ferramenta de modelação 
funcional de sistemas de informação em Enfermagem (Arquitectura e base de 
dados); 

• Definição de estratégias capazes de garantir a agregação da informação relevante 
para apoiar e optimizar a actividade dos enfermeiros, contribuindo, para além de 
uma maior eficiência e eficácia nos processos actuais, para um serviço de qualidade 
acrescida para os clientes utilizadores dos cuidados de enfermagem (Sistemas de 
Informação em Enfermagem); 

• Definição de estratégias e metodologias promotoras da segurança e da qualidade no 
processo de tomada de decisão em enfermagem, garantindo que sejam úteis à 
prática clínica, à gestão, ao ensino e à investigação, e que se reflictam na qualidade 
dos cuidados prestados (Sistemas de Apoio à Tomada de Decisão em 
Enfermagem); 

• Identificação áreas com grande potencial para uma informoterapia efectiva na 
promoção de transições saudáveis (Informoterapia); 

• Definição de estratégias e metodologias capazes de garantir informação, com 
requisitos de comparabilidade e fiabilidade, relativa aos cuidados de enfermagem 
(Resumos Mínimos de Dados de Enfermagem). 

• Definição de estratégias e metodologias de implementação de sistemas de 
informação (Metodologias de Implementação de Sistemas de Informação em 
Enfermagem). 

• Reflexão e análise relativa à segurança e protecção de dados em saúde, tendo em 
atenção os principais desafios que se colocam no desenvolvimento dos Sistemas de 
Informação em Saúde (Segurança e protecção de dados em Saúde); 

 

 

A atribuição da classificação final de cada unidade curricular terá como base: 

• A participação do estudante nos debates sobre as temáticas associadas à respectiva 
UC; 

• O conteúdo de informação associado à UC e apresentado na monografia. 
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DISTRIBUIÇÃO DE ALUNOS PELAS DIFERENTES FOCOS / DOMÍNIOS 

 

Domínio: Prestador de cuidados FOCO Domínio: Foco 

  Úlcera de Pressão 3417 Joana Sousa 

3291 António Ribeiro Deambular   

867 Helena Gouveia Posicionar-se   

  Virar-se 3293 Mariana Santos 

  AC: Higiene 3729 Pedro Silva 

3261 Juliana Santos AC: traqueostomia 749 Nadine Rodrigues 

  Queda 3443 Fernando Rodrigues 

  
Stress do Prestador 

de Cuidados 
3298 Nuno Abreu 

3765 Augusto Lopes Aspiração 274 Rui Coutinho 

1206 Cláudia Gonçalves Gestão RT: diab II 3308 Francisco Leite 

  Gestão RT: Psicose 3302 Andrea Silva 

  Adesão RT 43 Fátima Rodrigues 

3258 Luis Sá Gestão RT: 
esquizofrenia 

  

3304 Paula Daniela Ribeiro AC: costomia 3293 Catarina Coelho 
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SEMINÁRIO 

 

Dia 14 de Julho de 2011  

15-16 horas - Conferência: ”CIPE versão 2011” – Abel Paiva e Silva  

16-18 horas - Apresentações de trabalhos  

• Ensaios sobre a utilização da CIPE versão 2 
 

Helena Maria De A lmeida Gouveia 
a
 

Rui André De Oliveira Barbosa Leite Coutinho 
a
 

 
• Registo de Saúde Electrónico / Desenvolvimento e Implementação de 

Sistemas de Informação em Enfermagem (SIE) 
 
Andreia Maria Correia Da Silva 

a
 

Francisco Guilherme De Magalhães Peres Pinto Leite 
a
 

Joana Cristina Teixeira De Sousa 
a 

 
• A incorporação de Sistemas de Apoio à tomada de Decisão nos SIE 

 

Paula Daniela Da Silva Ribeiro 
a
 

Pedro Miguel Ferreira Lima Da Silva
 a
 

 

Dia 15 de Julho de 2011 

16-18 horas - Apresentações de trabalhos  

• Catálogos e Resumos Mínimos de Dados em Enfermagem 
 

António Augusto Lopes 
a
 

Nuno Amaro Monteiro Vieira De Abreu 
a
 

 
• Desenvolvimento das TIC e Informoterapia 

 

Catarina Sofia Pontes Coelho 
a
 

Juliana Maria Da Silva Santos 
a
 

Nadine Pereira Rodrigues 
a
 

18-19 horas - Video-Conferência:  

“Tecnologias educacionais interactivas” – Chao Wen Lung / DiogoMiranda 
(Departamento de Telemedicina da Universidade de São Paulo – Brasil) 

 
a – Estudantes da Pós-Graduação de S istemas de Informação em Enfermagem 
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AVALIAÇÃO DO CPGSIE 

 

O CPGSIE decorreu de acordo com o planeado, tendo-se cumprido todas as estratégias 

definidas no início do ano letivo. A ESEP recorreu para além do corpo docente interno a 

alguns peritos nacionais e internacionais na área dos Sistemas de Informação em Saúde. 

Apresenta-se de seguida os resultados das unidades curriculares, resultantes do 

funcionamento global do curso: 

 

O Coordenador do curso teve uma reunião para análise global da forma como tinham 

decorrido as atividades desenvolvidas ao longo do ano letivo, que contou com a participação 

dos estudantes e a presença de alguns professores. 

Os estudantes fizeram uma apreciação global muito boa sobre o funcionamento do curso.  

Consideraram vantajoso o desenvolvimento dos trabalhos individuais através de uma 

abordagem transversal a todas as unidades curriculares, com diferentes capítulos 

correspondentes a cada uma das áreas curriculares. 

Referiram como muito importante o seminário desenvolvido no final do curso, realçando 

como relevante para os seus percursos de aprendizagem, a participação na apresentação dos 

diferentes temas integrados em cada uma das mesas do seminário. 

A participação dos estudantes no processo de Avaliação do CPGSIE, através dos 

questionários introduzidos na Plataforma de Avaliação Pedagógica, foi reduzida, com apenas 

a participação de 7 estudantes. Neste sentido, apresentamos apenas os aspetos globais da 

apreciação do curso realizada por esses mesmos estudantes:  
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APRECIAÇÃO GLOBAL DO CURSO 
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Anexos: 

 

Anexo 1  - Portaria n.º 799-D/99 de 18 de Setembro (Regulamento Geral do CLE 

Anexo 2  – Plano de estudos do Curso de Licenciatura em Enfermagem da ESEP 

Anexo 3  - Regulamento do primeiro ciclo de estudos e regulamento geral do regime de 

Frequência, de Avaliação e de Inscrição do Curso de Licenciatura em Enfermagem 

Anexo 4  – Regime de avaliação do Curso de Licenciatura em Enfermagem 

Anexo 5  - Quadro de professores, internos e/ou externos 

Anexo 6  – Plano de estudos do MEMC 

Anexo 7  - Distribuição trabalho docente MEMC 2010-2011 

Anexo 8  - Regimes de Avaliação das unidades curriculares do curso 

Anexo 9 – Plano de estudos do MEC 

Anexo 10 - O Regulamento Geral do regime de Frequência, de Avaliação e de Inscrição do 

Curso de Mestrado em Enfermagem Comunitária 

Anexo 11 - Regime de avaliação do MEC  

Anexo 12 - Quadro de professores, internos e/ou externos do MEC 

Anexo 13 - Despacho n.º 23537/2009 de 27 de Outubro de 2009 (Plano de estudos do MER) 

Anexo 14 - Regime de avaliação do MER 

Anexo 15 - Docentes e Auxiliares de Ensino por Unidade Curricular do MER  

Anexo 16 – Plano de estudos do MESIP (Despacho n.º 11344/2010, de 12 de julho) 

Anexo 17 - Relatório de Avaliação (Plataforma de Avaliação Pedagógica) do MESIP 

Anexo 18 – Regulamento do 2.º ciclo de estudos 

Anexo 19 – Regime de avaliação do MESIP 

Anexo 20 – Regime de avaliação do MESMO 

Anexo 21 - Professores, internos e/ou externos, por unidade curricular do MESMO 

Anexo 22 – Plano de estudos do CPLEEC 

 

 



Página 157 de 157 

 

Anexo 23 - Regulamento Geral do regime de Frequência, de Avaliação e de Inscrição do Curso 

de Pós-Licenciatura de Especialização em Enfermagem Comunitária 

Anexo 24 – Regime de avaliação do CPLEEC 

Anexo 25 – Quadro de professores internos e externos CPLEEC 

Anexo 26 – Plano de estudos do CPLEER 

Anexo 27 - Regulamento geral do regime de frequência, de avaliação e de inscrição do CPLEER 

Anexo 28 – Regime de avaliação do CPLEER 

Anexo 29 – Quadro de professores e auxiliares de ensino do CPLEER 

Anexo 30 – Plano de estudos do CPLEESIP 

Anexo 31 – Regulamento Geral do Regime de frequência e avaliação do CPLEESIP 

Anexo 32 – Regime de avaliação do CPLEESIP 

Anexo 33 – Plataforma de avaliação CPLEESIP 

Anexo 34 – Plano de estudos do CPLEESMO 

Anexo 35 - Regulamento Geral do Regime de Frequência, de Avaliação do CPLEESMO 

Anexo 36 - Regime de avaliação do CPLEESMO 

 


