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I – ÂMBITO 

♦  Aplicável ao processo de organização do ensino que contribui para a aquisição de competências dos estudantes. 

II – OBJETIVOS 

♦ Garantir a criação, alteração, suspensão e extinção de cursos. 

♦ Garantir o funcionamento anual dos cursos e das unidades curriculares (UC). 

♦ Definir a organização das atividades de ensino desenvolvidas pelos docentes. 

♦ Assegurar a conciliação entre a autonomia científico pedagógica do docente com os conteúdos inerentes aos 

planos de estudo tendo em vista a normalização do processo de ensino aprendizagem. 

♦ Garantir condições de avaliação do processo de ensino aprendizagem. 

III – INFORMAÇÕES GERAIS 

A - DEFINIÇÕES 

♦ Ensino – estabelecimento de vínculos significativos para a experiência de vida dos estudantes a partir da 

transmissão de conteúdos de forma a produzir saber, saber estar, saber ser, saber transferir e a aprender uma 

enfermagem mais significativa para as pessoas. 

♦ Aprendizagem – aquisição de competências necessárias para a compreensão da realidade social em que vivem 

as pessoas nos processos de transição respondendo aos desígnios exigidos pela profissão e ao acompanhamento 

do desenvolvimento das novas exigências politicas, sociais, críticas e de investigação. 

B - ORIENTAÇÕES QUANTO À EXECUÇÃO 

♦ Não aplicável. 

IV – RECURSOS  

♦ NP EN ISO 9001. 

♦ Manual de gestão da qualidade. 

 

V – AÇÕES 
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Ação Responsabilidade 

1. Criação, alteração, suspensão e extinção de cursos de acordo com PO.01. de acordo com PO.01 

2. Planear, organizar e avaliar o funcionamento anual dos cursos de acordo com 

PO.02. 
de acordo com PO.02 

3. Planear, organizar e avaliar o funcionamento anual das UC´s de acordo com 

PO.03. 
de acordo com PO.03 

4. Recolher resultados que servem de entrada para a revisão do SGQ (de 

acordo com PG.12 com vista à melhoria contínua). 
de acordo com PG.12 

VI – FLUXOGRAMA 

♦ Não aplicável. 

VII – DOCUMENTOS ASSOCIADOS 

♦ PG.12 – Gestão. 

♦ PO.01 – Criação, alteração, suspensão e extinção de cursos. 

♦ PO.02 – Funcionamento anual dos cursos. 

♦ PO.03 – Funcionamento anual de unidades curriculares. 

 


