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Conteúdos programáticos do curso MSCE 2015/2016 

Objetivos do Curso: 

� Identificar a necessidade de Supervisão Clínica em Enfermagem, reconhecendo as suas 

vantagens para o desenvolvimento profissional dos enfermeiros e da Enfermagem; 

� Supervisionar estudantes de enfermagem, enfermeiros recém-licenciados e 

enfermeiros, constituindo-se como um elemento estratégico para a promoção da 

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

cuidados; 

� Desenvolver competências na investigação e desenvolvimento de SCE que se 

constituam como uma mais-valia para suportar a prática e o desenvolvimento da 

disciplina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Conteúdos programáticos do curso MSCE 2015/2016 
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Conteúdos programáticos do curso MSCE 2015/2016 

UNIDADE CURRICULAR: CONCEITOS E IMPLEMENTAÇÃO DA SUPERVISÃO CLÍNICA 

Horas totais: 240 

Horas de contacto: T: 100; S: 10; OT: 10 

ECTS: 9 

 

Objetivos: 

• Caracterizar os diferentes processos supervisivos; 

• Analisar diferentes conceitos de supervisão clínica em Enfermagem; 

• Avaliar a relevância da supervisão clínica para as práticas e segurança dos cuidados; 

• Compreender a estrutura do processo supervisivo; 

• Analisar diferentes cenários supervisivos; 

• Entender o contributo da supervisão clínica para o desenvolvimento e certificação de 

competências. 
 

Conteúdos programáticos: 

• Supervisão e processos supervisivos; 

• Supervisão de alunos e supervisão de pares. Supervisão clínica em Enfermagem: 

conceitos e breve historial; 

• Modelos de supervisão clínica em Enfermagem; 

• Dimensões do processo supervisivo: normativa, formativa e restaurativa; 

• Padrões de qualidade dos cuidados de enfermagem; 

• Componentes do processo supervisivo: a estrutura, o contexto e os intervenientes; 

• Implementação de sistemas de supervisão clínica em Enfermagem; 

• Modelo de desenvolvimento profissional e creditação dos contextos formativos; 

• A investigação na área da supervisão, 

• Aspetos éticos e legais inerentes ao processo supervisivo. 

 
Bibliografia: 
Abreu, W. (2007). Formação e aprendizagem em contexto clínico. Fundamentos, teorias e 
considerações didácticas. Coimbra: Formasau 

Abreu, Wilson; Barroso, Cristina; Segadães, Maria F; Teixeira, Silvia. 2014. "Promotion of Self-
Care in Clinical Practice: Implications for Clinical Supervision in Nursing", International Journal 

of Information and Education Technology 5, 1: 6 - 9. 

Bernard, J. M.; Goodyear, R. (1998). The fundamentals of clinical supervision (2nd ed.). 
Needham Heights, MA: 

Bowles, N.; Young, C. (1999). An evaluative study of clinical supervision based on Proctor's 
three function interactive model. Journal of Advanced Nursing, 30 (4), 958-964 

Butterworth, T. et al (1997). Clinical supervision and mentorship. It is good to talk.: An 
evaluation Study in England and Scotland. University of Manchester. 



 
 

Conteúdos programáticos do curso MSCE 2015/2016 

Cruz, Sandra; Carvalho, António L; Sousa, Paulino. 2014. "Clinical Supervision: Priority Strategy 

to a Better Health", Procedia - Social and Behavioral Sciences, 112: 97 – 101. 

Cruz, S; Carvalho, Luís. 2012. "Portuguese version of the Manchester Clinical Supervision Scale: 

the translation and validation process", Journal of Educational Sciences & Psychology 2, 1: 123 

- 131. 

Kohner, N. (1994). Clinical supervision in practice. London: King’s Fund 

NHS Executive (1995). Clinical Supervision - A Resource Pack. London: Department of Health 

UKCC (1996). Position statement on clinical supervision for nursing. London. 

  



 
 

Conteúdos programáticos do curso MSCE 2015/2016 

UNIDADE CURRICULAR: CONCEÇÃO DE CUIDADOS 

Horas totais: 140 

Horas de contacto: T: 50; S: 10; OT: 10 

ECTS: 5 

 

Objetivos: 

� Compreender o contributo das teorias de enfermagem para o desenvolvimento da 

disciplina; 

� Identificar os principais elementos do desenvolvimento dos conceitos de enfermagem; 

� Compreender a problemática do mandato social da profissão de enfermeiro e do papel 

do enfermeiro face aos desafios da saúde na sociedade atual; 

� Analisar os fatores que interferem com a conceção e desenvolvimento das 

intervenções de enfermagem; 

� Avaliar o contributo da supervisão clínica em enfermagem para a melhoria contínua do 

exercício profissional dos enfermeiros e da qualidade dos cuidados de enfermagem; 

� Conceber e planear Cuidados de Enfermagem. 

 

Conteúdos: 

� Desenvolvimento da Enfermagem: da profissão e da disciplina; 

� Teorias de enfermagem; 

� Conceção de cuidados; 

� Estatuto do conhecimento formal e do saber práxico na produção dos cuidados; 

� A questão do foco de atenção dos enfermeiros e do objeto de estudo da disciplina; 

� Pensamento crítico para a tomada de decisão e resolução de problemas em 

enfermagem; 

� Supervisão clínica em enfermagem e melhoria contínua do exercício profissional dos 

enfermeiros e da qualidade dos cuidados de enfermagem; 

� A relação supervisiva e a promoção da mestria nos cuidados de enfermagem. 

 

Bibliografia: 
 

BENNER, P. (2005). De iniciado a perito: excelência e poder na prática clinica de enfermagem, 2ª ed, 

Coimbra: Quarteto 

BEVIS, O.; WATSON, J. (2005). Rumo a um curriculum de cuidar: uma nova pedagogia para a 

enfermagem. Loures: Lusociência 



 
 

Conteúdos programáticos do curso MSCE 2015/2016 

BULECHEK, G. et al (2010) - NIC: classificação das intervenções de enfermagem. Rio de Janeiro: Elsevier 

CONSELHO INTERNACIONAL DE ENFERMEIROS (2011) - Classificação Internacional para a prática de 

enfermagem CIPE: versão 2. Lisboa: Ordem dos Enfermeiros 

JOHNSON, M. et al (2009) - Ligações entre NANDA, NOC e NIC : diagnósticos, resultados e intervenções 

de enfermagem. Porto Alegre: Artmed 

LUNNEY, M. et al (2011) - Pensamento crítico para o alcance de resultados positivos em saúde: análises 

e estudos de caso em enfermagem. Porto Alegre : Artmed 

MELEIS, A. (2007). Theoretical Nursing: Development & Progress; 4rd. Ed, Philadelphia: Lippincott 

William & Wilkins 

MELEIS, A. (2010). Transitions Theory: middle-range and situation-specific theories in nursing research 

and practice. New York: Springer Publishing Company 

MOORHEAD, S. et al (2010) - NOC: classificação dos resultados de enfermagem. Rio de Janeiro: Elsevier 

SILVA, A (2006). Sistemas de informação em enfermagem: uma teoria explicativa da mudança. Coimbra: 

Formasau 

WATSON J. (2002). Enfermagem pós-moderna e futura: um novo paradigma da enfermagem. Loures: 

Lusociência 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Conteúdos programáticos do curso MSCE 2015/2016 

UNIDADE CURRICULAR: FORMAÇÃO EM CONTEXTO CLÍNICO 

Horas totais: 140 

Horas de contacto: T: 50; S: 10; OT: 10 

ECTS: 5 

 

Objetivos: 

� Refletir sobre as práticas pedagógicas adequadas à aprendizagem da Enfermagem; 

� Compreender os processos de aprendizagem em contexto clínico; 

� Compreender os processos de autorregulação das aprendizagens; 

� Desenvolver competências de relação e interação supervisiva; 

� Identificar os pressupostos de uma avaliação para a aprendizagem em supervisão; 

� Desenvolver o pensamento crítico/reflexivo no sentido do desenvolvimento pessoal e 

profissional; 

� Desenvolver a capacidade de reflexão sobre cenários de supervisão clínica; 

� Refletir sobre a educação como um processo de construção pessoal ao longo da vida; 

 

Conteúdos programáticos: 

� As práticas pedagógicas e a aprendizagem da enfermagem; 

� Processos de aprendizagem em ensino clínico; 

� Os componentes motivacionais da aprendizagem autorregulada; 

� Papel do supervisor na promoção das competências estratégicas; 

� Gestão da informação e da Relação Pedagógica; 

� A relação e interação supervisiva como alicerce da aprendizagem;  

� Reflexão sobre cenários de supervisão clínica; 

� A avaliação para a aprendizagem em contexto clínico: conceitos, processos e 

estratégias; 

� Problemática da formação ao longo da vida. 

 

Bibliografia: 
 

ABREU, W.C. (2002). Supervisão Clínica em Enfermagem: Pensar as Práticas, Gerir a Formação e 
Promover a Qualidade. Sinais Vitais, 45, 53-57. 

ALARCÃO, I. & TAVARES, J. (2003). Supervisão da Prática Pedagógica. Uma Perspetiva de 
Desenvolvimento e Aprendizagem (2ªed.). Coimbra: Almedina. 

ARRIES, E. (2006). Practice standards for quality clinical decision – making in nursing. Curationis, 29, (1), 
62 – 72. 



 
 

Conteúdos programáticos do curso MSCE 2015/2016 

CANÁRIO, R. & CABRITO, B. (2005). Educação e formação de adultos: Mutações e convergências. Lisboa: 
Educa.  

CARVALHAL, R. (2003). Parcerias na formação. Papel dos orientadores clínicos: perspetivas dos atores. 
Loures: Lusociência. 

CARVALHO, ANTÓNIO LUÍS (2004). A avaliação da aprendizagem em ensino clínico no curso de 
licenciatura em enfermagem. Lisboa: Instituto Piaget. 

CLOUGH, A (2003). Clinical supervision in primary care. Primary Health Care, 13, (9), 15 – 18. 

FERNANDES, O. (2004). Entre a teoria e a experiência. Desenvolvimento de competências de 
enfermagem em ensino clínico, no Hospital, no curso de Licenciatura. Tese de Doutoramento em 
Ciências da Educação. Universidade do Porto. Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação. 

RODRIGUES, M. A. et al. (2006). Da Aprendizagem Construída ao Desenvolvimento Pessoal e 
Profissional. Coimbra: Formasau. 

SLOAN, G. (2005). Clinical supervision: beginning the supervisory relationship. British Journal of Nursing, 
14, (17), 918 – 923. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Conteúdos programáticos do curso MSCE 2015/2016 

UNIDADE CURRICULAR: PRÁTICAS SUPERVISIVAS 

Horas totais: 240 

Horas de contacto: PL: 60; OT: 10; S: 50 

ECTS: 9 

 

Objetivos: 

� Desenvolver competências de comunicação, orientação e negociação; 

� Estimular o pensamento ético em contexto clínico; 

� Desenvolver a capacidade de reflexão sobre situações clínicas; 

� Aprofundar o conhecimento sobre o papel do supervisor; 

� Desenvolver atitude crítico-reflexiva sobre a dimensão pessoal e interpessoal no 

processo de supervisão clínica. 

 

Conteúdos: 

� Orientação de estudantes do CLE em contexto de laboratório ou de ensino clínico. 

� Supervisão Clínica em Enfermagem: Orientação de pares. 

� Partilha e debate de situações vivenciadas nos contextos de laboratório e/ou 

contextos da prática. 

 

Bibliografia: 
 

ALARCÃO, I.; RUA, M. (2005). Interdisciplinaridade, estágios clínicos e desenvolvimento de 
competências. Texto Contexto em Enfermagem, 14, 373-82. 

CARVALHO, A. L. (2004). A avaliação da aprendizagem em ensino clínico no curso de licenciatura em 

enfermagem. Lisboa: Instituto Piaget. 

CRUZ, S. (2004). Enfermeiros tutores enquanto sujeitos do processo ensino – aprendizagem: valorização 

de características por alunos, docentes e enfermeiros. Dissertação de Mestrado em Administração e 
Planificação da Educação, apresentada à Universidade Portucalense Infante Dom Henrique. Porto. s ed. 

NICKLIN, P. (1997). A practice-centred model of clinical supervision. Nursing Times, 93(46), 52-54. 

FONSECA, M. (2006). Supervisão em ensinos clínicos de enfermagem: perspectiva do docente. Coimbra: 
Formasau – formação e saúde. 

ORDEM DOS ENFERMEIROS (2006). Tomada de Posição Sobre Segurança do Cliente. 

PIRES, R. M., MORAIS, E. J., SANTOS, M. R., KOCH, C., SARDO, D. S., & MACHADO, P. (2004). Supervisão 

clínica de alunos de enfermagem. Revista Sinais Vitais, 54, 15-17, ISSN: 0872-8844. 

SCHÖN, D. (1983). The reflective practitioner. How professionals think in action. New York, Basic books. 

SLOAN, G. (2005). Clinical supervision: beginning the supervisory relationship. British Journal of Nursing, 
14, (17), 918-923. 



 
 

Conteúdos programáticos do curso MSCE 2015/2016 

WINSTALEY, J .& WHITE, E. (2003). Clinical supervision: models, measures and best practice. Nurse 

researcher, 10,(4), 7-38. 

 

  



 
 

Conteúdos programáticos do curso MSCE 2015/2016 

UNIDADE CURRICULAR: ÉTICA DE ENFERMAGEM 

Horas Totais: 50 

Horas Contacto: T: 14; S: 5; OT: 6 

ECTS: 2 

 

Objetivos: 

• Adquirir competências no âmbito do “saber” e do “saber ser”, que permitam ao 

estudante identificar, analisar e procurar soluções criativas e potencializadoras da vida 

humana, para as questões da ética e do direito, no âmbito da Enfermagem 

Especializada; 

• Compreender e respeitar os utentes e a suas famílias numa perspetiva multicultural, 

abstendo-se de juízos de valor; 

• Adquirir conhecimentos que permitam desenvolver e aplicar estratégias ético-legais de 

proteção à pessoa/utente dos serviços de saúde, nos diversos contextos da prestação 

de cuidados especializados 

 

Conteúdos programáticos: 

• Questões éticas associadas aos cuidados de saúde 

• Fundamentos éticos para uma Ética de Enfermagem 

o Correntes de pensamento em bioética  

o Modelos de decisão ética  

o Princípios éticos subjacentes à intervenção do enfermeiro: o agir ético  

o O Código Deontológico do Enfermeiro e a Ética do Dever: implicações para a 

prática da enfermagem especializada 

• A necessidade de orientação e diretrizes legais 

• Questões legais associadas aos cuidados de saúde 

o Os Direitos dos utentes dos serviços de saúde  

o Legislação e instituições de proteção e apoio aos doentes e às famílias 

•  O direito à saúde: questões éticas na distribuição e utilização de recursos para a saúde 

• O CNECV e as Comissões de Ética para a Saúde 

 

Bibliografia : 

ARCHER, Luís, co-aut - Novos desafios à bioética. Porto: Porto Editora, 2001. 350 p; 



 
 

Conteúdos programáticos do curso MSCE 2015/2016 

REVISTA PORTUGUESA DE BIOÉTICA, Centro de Estudos de Bioética, Gráfica de Coimbra 

FRANÇA, Ana Paula - A consciência bioética e o cuidar. Coimbra: Formasau, 2012. 

NEVES, Maria do Céu Patrão - Bioética ou bioéticas na evolução das sociedades. Coimbra: 

Gráfica de Coimbra, 2005. 387 p. 

NEVES, Maria do Céu Patrão - Comissões de ética: das bases teóricas à actividade quotidiana. 

2ª ed. rev. e aumentada. Coimbra: Gráfica de Coimbra, 2002. 592 p 

OTTOIS, Gilbert; MISSA, Jean-Noël, co.aut - Nova enciclopédia da bioética: medicina, ambiente, 

biotecnologia. Lisboa: Instituto Piaget, 2003. 737 p. 

PESSINI, Leo - Problemas atuais de bioética. 7ª ed. rev. e ampliada. São Paulo: Edições Loyola, 

2005. 549 p 

SGRECCIA, Elio - Manual de Bioética: fundamentos e ética biomédica. Parede: Principia, 2009. 

SILVA, José Nuno - A morte e o morrer entre o deslugar e o lugar. Precedência da antropologia 

para uma 

ética da hospitalidade e cuidados paliativos. Porto: Edições Afrontamento, 2012. 478 p 

TOMÉ RIBEIRO, Teresa. Educação da sexualidade em meio escolar: treino de competências 

individuais. 

Editora Casa do Professor, Braga, 2006 

 

 

Regime de Avaliação 

 

A avaliação (contínua) da Unidade Curricular será feita através de um trabalho de grupo com 

discussão 

  



 
 

Conteúdos programáticos do curso MSCE 2015/2016 

UNIDADE CURRICULAR: PRÁTICA BASEADA NA EVIDÊNCIA 

Horas Totais: 50 

Horas Contacto: T: 10; TP: 12; OT: 3 

ECTS: 2 

 

Objetivos: 

� Analisar criticamente a investigação produzida em enfermagem, e em outras 

disciplinas do conhecimento, de forma a utilizá-la na sua prática clínica; 

� Desenvolver a capacidade de tomar decisões, na prática clínica, fundamentadas em 

evidência empírica, respeitando os valores dos clientes, e considerando os recursos 

disponíveis. 

 

Conteúdos Programáticos: 

• Prática Baseada na Evidência: do conceito à sua implementação; 

• Etapas da prática baseada na evidência: 

o Definir a pergunta (Modelo PICO para formular questões clínicas) 

o Planear e realizar a revisão da literatura: 

o Avaliar criticamente a literatura 

o Integrar a evidência na prestação de cuidados 

o Avaliar o processo 

• As Revisões Sistemáticas da Literatura como o “golden standard” da PBE; 

• Guias de Boas Práticas: desenvolvimento e implementação; 

• Centros e recursos de PBE. 

 

Bibliografia: 

BETTANY-SALTIKOV, J. - How to do a systematic literature review in nursing. A step-by-step guide. 

Berkshire: McGraw Hill, 2012. 

BORK, A.M. - Enfermagem baseada em evidências. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 

CONSELHO INTERNACIONAL DE ENFERMEIROS - Combater a desigualdade: Da evidência à ação. Lisboa: 

Ordem dos Enfermeiros, 2012. 

CRAIG, J.V.; SMYTH, R. L. - Prática baseada na evidência : Manual para enfermeiros. Loures: Lusociência, 

2003. 

CULLUM, N. [et al.] - Enfermagem baseada em evidências : Uma introdução. Porto Alegre: Artmed, 

2010. 



 
 

Conteúdos programáticos do curso MSCE 2015/2016 

PEARSON, A. [et al.] - O modelo de cuidados de saúde baseados na evidência do Instituto Joanna Briggs. 

Revista Referência. 2ª série, 12 (2010) 123-133. 

REGISTERED NURSES ASSOCIATION OF ONTARIO - Toolkit : Implementation of clinical practice guidelines. 

Toronto : RNAO, 2002. 

SCOTTISH INTERCOLLEGIATE GUIDELINES NETWORK - SIGN 50: A guideline developer's handbook [em 

linha]. SIGN: Edinburgh, 2011[Consultado em 18 de Junho de 2014]. Disponível em: 

<http://www.sign.ac.uk/pdf/sign50.pdf>. 

STREUBERT, H. .J.; CARPENTER, D. R. - Investigação qualitativa em enfermagem: avançando o imperativo 

humanista. 5ª ed. Loures : Lusodidacta, 2013. 

THE JOANNA BRIGGS INSTITUTE - Joanna Briggs Institute Reviewers’ Manual 2014 Edition handbook [em 

linha]. Adelaide : The Joanna Briggs Institute, 2014 [Consultado em 18 de Junho de 2014]. Disponível 

em:< http://joannabriggs.org/assets/docs/sumari/ReviewersManual-2014.pdf>. 

 

  



 
 

Conteúdos programáticos do curso MSCE 2015/2016 

UNIDADE CURRICULAR: INTRODUÇÃO AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM ENFERMAGEM 

Horas Totais: 50 

Horas Contacto: T:15; TP: 5; OT:5 

ECTS: 2 

 

Objetivos: 

• Compreender a importância da gestão, organização e tratamento da informação nos 

Sistemas de Saúde; 

• Desenvolver competências para analisar criticamente os Sistemas de Informação em 

Saúde; 

• Identificar as componentes específicas da documentação de Enfermagem nos registos 

eletrónicos 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. 

 

Conteúdos programáticos: 

1. Sistemas de Informação em Saúde 

a. Principais dificuldades nos sistemas de informação na saúde 

b. O impacto da informática na saúde 

c. Tendências atuais no desenvolvimento de aplicações 

2. Registo de Saúde Eletrónico 

a. Arquitetura Aplicacional e Tecnológica 

b. Modelo de interligação dos agentes; Interoperabilidade aplicacional; 

Infraestruturas. 

c. Modelo de Informação 

i. Estrutura e formato dos dados / conteúdos; Fluxos de 

Informação; 

ii. Interoperabilidade Semântica. 

3. Ontologias e Terminologias 

a. Modelo de conceitos clínicos comum; Sistemas de codificação de 

informação baseados em terminologias standard em uso/a adotar.  

i. Sistemas de classificação para a saúde (ICD, ICPC, SNOMED) 



 
 

Conteúdos programáticos do curso MSCE 2015/2016 

ii. Classificação Internacional para a prática de Enfermagem  

1. Arquitetura da CIPE versão 2011 

2. Catálogos 

4. Os sistemas de informação em enfermagem 

a. Princípios básicos da arquitetura 

b. Principais requisitos técnico-funcionais 

c. A evolução das aplicações de apoio à atividade clínica de enfermagem 

d. Sistemas de apoio à tomada de decisão  

i. Componentes dos SATDE 

ii. Estratégia para o desenvolvimento de SATDE 

5. A evolução das aplicações de apoio à atividade clínica de enfermagem 

 

Bibliografia: 

ICN - Classificação Internacional para a prática de enfermagem: Versão 2.0. Lisboa : Ordem dos 
Enfermeiros, 2010. 

ORDEM DOS ENFERMEIROS. Sistema de Informação de Enfermagem (SIE) - Princípios Básicos da 

arquitectura e principais requisitos técnico-funcionais [Em linha]. 2007. Disponível em: 
<http://www.esenfcvpoa.eu/wp-content/uploads/2012/03/SIE.pdf> 

Ordem dos Enfermeiros. Linhas de Orientação para a Elaboração de Catálogos CIPE. 2010 
http://www.ordemenfermeiros.pt/publicacoes/Documents/linhas_cipe.pdf 

PEREIRA, Filipe - Informação e qualidade do exercício profissional dos enfermeiros. Coimbra : Formasau, 
2009. ISBN: 978-989-8269-06-5. 

PORTUGAL. Ministério da Saúde. Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) – RSE – Registo de 
Saúde Electrónico – R1: Documento de Estado da Arte [em linha]. Versão 3.0, 2009. [Consult. 2012]. 
Disponível em: <http://www.portaldasaude.pt/NR/rdonlyres/4156EEEF-E601-
4ADAAEB714E01F5F52FC/0/ RSE_R1_Estado_da_Arte_V3.pdf> 

PORTUGAL. Ministério da Saúde. Administração Central do Sistema de saúde (ACSS) – RSE – Registo de 
Saúde Electrónico – R2A: Orientações para Especificação Funcional e Técnica do Sistema de RSE [em 
linha]. Versão 3.0, 2009. [Consult. 2012]. Disponível em: 
<http://www.portaldasaude.pt/NR/rdonlyres/D4BA26B6-62D9-45EA-AC41-> 

RASCÃO, J. - Sistemas de informação para as organizações: a informação chave para a tomada de 

decisão. 2ª ed. Lisboa : Edições Sílabo, 2004. 

SILVA, A. - Sistemas de informação em enfermagem: uma teoria explicativa da mudança. Coimbra: 
FORMASAU, 2006. 

SOUSA, P. - Sistema de partilha de informação de enfermagem entre contextos de cuidados de saúde: 

um modelo explicativo. Coimbra : Formasau, 2006. 

WYATT, J. C.; LIU, J. L. Y. - Basic concepts in medical informatics. J Epidemiol Community Health 

2002;56:808-81 doi:10.1136/jech.56.11.808  

 

 



 
 

Conteúdos programáticos do curso MSCE 2015/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 .º e 3.º Semestres 

  



 
 

Conteúdos programáticos do curso MSCE 2015/2016 

UNIDADE CURRICULAR: INVESTIGAÇÃO EM ENFERMAGEM 

Horas Totais: 100 

Horas Contacto: T: 25; TP: 10; OT: 5 

ECTS: 4 

 

Objetivos: 

• Perceber a investigação como processo social de transformação do conhecimento; 

• Avaliar a importância dos estudos quantitativos e qualitativos para a pesquisa na área 

de enfermagem; 

• Compreender a dinâmica e os momentos de um processo de pesquisa científica; 

• Saber analisar uma publicação científica; 

• Saber redigir um relatório de investigação. 

 

Conteúdos programáticos: 

− Investigação em enfermagem: Fundamentos e relevância para o processo de 

conhecimento social e prática de enfermagem; 

− Focos da investigação em enfermagem; 

− Investigação, ciência e método científico; 

− Paradigmas da investigação em enfermagem; 

− Etapas do processo de investigação; 

− Métodos de investigação em Enfermagem; 

− Técnicas e instrumentos de recolha e análise de dados; 

− Ética na investigação em Enfermagem; 

− Elaboração de projeto de pesquisa científica; 

− Redação de artigos científicos. 

 

Bibliografia: 
 

CORREIA, Ana Maria Ramalho ; MESQUITA, Anabela - Mestrados e doutoramentos : estratégias para 

elaboração de trabalhos científicos : o desafio da excelência. Porto : Vida Económica, 2013.  

GOLDENBERG, M. - A arte de pesquisar. Rio de Janeiro : Editora Record, 2003. 

FORTIN, M. F. - Fundamentos e etapas do processo de investigação. Loures : Lusodidacta, 2009. 

GHIGLIONE, R.; MATALON, B. - O inquérito : teoria e prática. 4ª ed.  Oeiras : Celta Editora, 2001. 

Hill, M.M.; Hill, A. - Investigação por questionário. Lisboa : Edições Sílabo, 2002.  



 
 

Conteúdos programáticos do curso MSCE 2015/2016 

HULLEY, S. B. [et al.] - Delineando a pesquisa clínica : uma abordagem epidemiológica. 3ª ed. Porto 
Alegre : Artmed Editora, 2008. 

NIESWIADOMY, R. M. - Foundations of nursing research. 5ª ed. New Jersey : Pearson Education 
International, 2010.  

POPPER,  K. A. - Lógica da pesquisa científica  - São Paulo: Cultrix, 1993. 

SANTOS, B. S. - Um discurso sobre as ciências. 13.ª ed. Porto : Editora Afrontamento, 2003. 

VIEIRA, Francisco - Pesquisa científica em enfermagem : guia prático. Stuttgart : Novas Edições 
Acadêmicas, 2013.  

  



 
 

Conteúdos programáticos do curso MSCE 2015/2016 

UNIDADE CURRICULAR: METODOLOGIAS DE ANÁLISE QUALITATIVA DE DADOS 

Horas Totais: 75 

Horas Contacto: T: 20; TP: 10; OT: 5 

ECTS: 3 

 

Objetivos: 

• Reconhecer os elementos metodológicos que integram um projecto de Investigação 

Qualitativa e saber integrá-los num projecto, bem como a importância do acesso aos 

dados; 

• Analisar métodos de recolha de dados qualitativos e reconhecer como aplicá-los em 

projectos de investigação; 

• Identificar métodos de tratamento de dados qualitativos e sua aplicabilidade segundo 

alguns autores; 

 

Conteúdos: 

• Do paradigma indutivo ao tipo de informação obtida no terreno. 

• Os dados na Investigação Qualitativa 

◦ Contexto da investigação e participantes do estudo 

◦ O acesso ao campo 

◦ Recolha de dados 

• Análise de dados Qualitativa 

◦ Análise de conteúdo: tipos e implacações 

◦ Aspectos gerais a ter em conta na análise de conteúdo. 

◦ Processos de codificação de dados 

◦ Meios auxiliares na análise. O NVIVO. 

 

Bibliografia: 

BARDIN, L. - Análise de conteúdo. 4ª ed. Lisboa : Edições 70, 2009. 

BURGESS, R. - A Pesquisa de terreno : uma introdução. Oeiras : Celta editora, 1997.  

BURGESS, R. ; BRYMAN, A. - Analyzing qualitative data. Londres : Routledge. 1994. 

UNIVERSIDADE de NAVARRA. Escuela Universitária de Enfermería – Investigacion : el dialogo de la 

enfermeria con otras ciencias. Pamplona : EUNSA, 1997. 

GOETZ, J. P. ; LECOMPTE, M. D. - Etnografía y diseño cualitativo en investigación educativa. 
Madrid: Ediciones Morata, 1988.  



 
 

Conteúdos programáticos do curso MSCE 2015/2016 

LATIMER, Joanna - Investigação qualitativa avançada para enfermagem. Lisboa: Instituto Piaget, 2005.   

MARTIN, C.; THOMPSON, D. - Design and analysis of clinical nursing research studies. Leeds : Routlege, 
2000. 

HUBERMAN, A. ; MILES -  Analyse des donnés qualitatives. Recueil de nouvelles méthodes. Bruxeles : Ed. 
De Boeck, 1991. 

RICHARDS, L. - Handling qualitative data : a practical guide. 2nd ed. Thousand Oaks : Sage, 2009. 

ALDANA, J.  - The Coding Manual for Qualitative Researchers. 2nd ed. Thousand Oaks : Sage, 2012. 

  



 
 

Conteúdos programáticos do curso MSCE 2015/2016 

UNIDADE CURRICULAR: METODOLOGIAS DE ANÁLISE QUANTITATIVA DE DADOS 

Horas Totais: 75 

Horas Contacto: T: 20; TP: 10; OT: 5 

ECTS: 3 

 

Objetivos: 

• Compreender a utilização das estatísticas descritiva e analítica para a tomada de 

decisão; 

• Avaliar a importância dos estudos quantitativos e qualitativos para a pesquisa na área 

de enfermagem. 

 

Conteúdos programáticos: 

• Estatística descritiva: 

o Medidas de tendência central 

o Medidas de dispersão 

o Medidas de partição  

o Normalidade de uma distribuição 

o Medidas de assimetria e achatamento 

• Apresentação dos dados: quadros e gráficos 

• Testes de hipóteses paramétricos:  

o Teste t para amostras independentes 

o Teste t para amostras emparelhadas  

o ANOVA 

o ANOVA para medidas repetidas  

• Testes de hipóteses não paramétricos:  

o Qui-quadrado  

o Mann-Whitney 

o Kruskal-Wallis 

o Wilcoxon 

o Friedman 

• OR e Intervalos de confiança.  

• Correlação. 

• Regressão linear simples. 

• Regressão linear múltipla. 



 
 

Conteúdos programáticos do curso MSCE 2015/2016 

• Validade e fidelidade das medidas: 

o Validade de conteúdo 

o Validade de construto 

o Validade de critério  

o Análise da consistência interna 

o Estabilidade e reprodutibilidade das medidas 

o Análise fatorial 

 

Bibliografia: 

FORTIN, M. F. - Fundamentos e etapas do processo de investigação. Lisboa :  Lusodidacta, 2006. 

HAIR, J. F. [et al.] -  Análise multivariada de dados. 5ª ed. Porto Alegre : Bokkman, 2007. 

MARTINS, C. - Manual de análise de dados quantitativos com recurso ao IBM SPSS. Braga : Psiquilibros, 
2010. 

OLIVEIRA, A. Gouveia - Bioestatística Epidemiologia e Investigação, uma nova abordagem sem equações 

matemáticas. Lisboa : Lidel, 2009. 

PEREIRA, A. - Guia Prático de utilização do SPSS : análise de dados para ciências sociais e psicologia. 6ª 
ed. Lisboa : Edições Sílabo, 2006. 

PESTANA, M.; GAGEIRO, J. - Análise de dados para Ciências Sociais : a complementaridade do SPSS. 4ª 
ed. Lisboa : Edições Sílabo, 2005. 

PALLANT, J. - SPSS Survival manual. 3th ed. Berkshire : McGraw-Hill. 2007. 

STREINER, D. L.; NORMAN, G. R. - Heatlh measurement scales : a practical guide to their development 

and us. 4th ed. Oxford : Oxford Medical Publications, 2004 

TABACHNICK, B. G.; FIDELL, L. S. - Using Multivariate Statistics. 5th ed. Boston : Allyn and Bacon, 2007. 

TABACHNICK, G. G.; FIDELL, L. S. - experimental designs using ANOVA. Belmont : Duxbury, 2007. 

 

  



 
 

Conteúdos programáticos do curso MSCE 2015/2016 

 

UNIDADE CURRICULAR: PROJETO DE SUPERVISÃO 

Horas totais: 140 

Horas de contacto: T: 10; OT: 15; S: 15 

ECTS: 5 

 
 
Objetivos: 

� Analisar a melhor evidência disponível e os “standards em uso” no desenvolvimento 

em Supervisão Clínica em Enfermagem; 

� Analisar criticamente a investigação realizada em Supervisão Clínica em Enfermagem; 

� Desenhar um projeto de investigação em Supervisão Clínica em Enfermagem. 

 

Conteúdos: 

� Investigação em Supervisão Clínica em Enfermagem: 

− Últimos desenvolvimentos. 

− Ligação entre a investigação em Supervisão Clínica em Enfermagem e a prática 

de Supervisão Clínica em Enfermagem. 

− Limitações dos estudos em Supervisão Clínica em Enfermagem. 

� Elaboração de um projeto em Supervisão Clínica em Enfermagem. 

 

Bibliografia: 
 

BRUNERO, S.; STEIN-PARBURY, J. (2009). The Effectiveness of Clinical Supervision in Nursing: an 
evidenced based literature review. Australian Journal of Advanced Nursing. 25, (3), 86-94 

MILNE, D. (2007). An Empirical Definition of Clinical Supervision. British Journal of Clinical Psychology. 
46, 437-447. 

CEBOLA, A. (2011). Projectos de Investimento de PME – Pequenas e Médias Empresas – Elaboração e 

Análise. Lisboa: Editora Sílabo. 

CLEMENTS, J. & GIDO, J. (2009). Effective Project Management – United States: South – Western – 
Cengage Learning. 

MIGUEL, A. (2006). Gestão moderna de projetos – Melhores Técnicas e Práticas, 3ªed. Lisboa, Ed. 
Informática.  

OSTERWALDER, A. & PIGNEUR, Y. (2010). Business Model Generation. New Jersey, John Wiley & Sons. 

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (2000) - PMBOK Guide, disponível: 
http://www.cs.bilkent.edu.tr/~cagatay/cs413/PMBOK.pdf 

SLOAN, G, WATSON, H. (2002) Clinical supervision models for nursing: structure, research and 
limitations. Nursing Standard. 17(4), 41-46. 

 



 
 

Conteúdos programáticos do curso MSCE 2015/2016 

UNIDADE CURRICULAR: DISSERTAÇÃO 

Horas Totais: 1125 

Horas Contacto: OT: 30; S: 15 

ECTS: 45 

 

Objetivos: 

• Aplicar conhecimentos e capacidade de compreensão e de resolução de problemas a 

situações novas e não familiares, em contextos alargados e multidisciplinares, na área 

científica de enfermagem; 

• Integrar conhecimentos, lidar com situações complexas, desenvolver soluções ou 

emitir juízos em situações de informação limitada ou incompleta, incluindo reflexões 

sobre as implicações e responsabilidades éticas e sociais que resultem dessas soluções 

e desses juízos ou os condicionem; 

• Aprofundar e desenvolver conhecimentos na área científica de enfermagem, 

permitindo o desenvolvimento e aplicações à metodologia de investigação; 

• Conceber, formular e desenvolver um projeto de investigação científica na área da 

enfermagem a que se refere o curso; 

• Analisar criticamente, argumentar e sistematizar ideias complexas e de inovação na 

área científica; 

• Desenvolver competências que lhes permitam uma aprendizagem ao longo da vida, de 

um modo fundamentalmente auto-orientado ou autónomo. 

Conteúdos: 

No decurso da pesquisa e redação da dissertação são mobilizáveis os diversos conteúdos que 

constam das Unidades Curriculares do Curso, bem como outros que sejam abordados no 

decurso dos seminários e aulas tutoriais, os quais concorrem para a aprendizagem do 

estudante. 

 

Bibliografia: 

Toda a que foi aconselhada ao longo do curso e a que for indicada pelo orientador, tendo em 

vista a temática em estudo.  

 

 



 
 

Conteúdos programáticos do curso MSCE 2015/2016 

UNIDADE CURRICULAR: TRABALHO DE PROJETO 

Horas Totais: 1125 

Horas Contacto: OT: 30; S: 15 

ECTS: 45 

 

Objetivos: 

• Aplicar conhecimentos e capacidade de compreensão e de resolução de problemas a 

situações novas e não familiares, em contextos alargados e multidisciplinares, na área 

científica de enfermagem; 

• Integrar conhecimentos, lidar com situações complexas, desenvolver soluções ou 

emitir juízos em situações de informação limitada ou incompleta, incluindo reflexões 

sobre as implicações e responsabilidades éticas e sociais que resultem dessas soluções 

e desses juízos ou os condicionem; 

• Desenvolver competências de suporte ao diagnóstico e intervenções de enfermagem 

que sustentem o conhecimento na área da assistência em enfermagem comunitária. 

• Promover a orientação profissional dos enfermeiros, relacionando o projeto 

desenvolvido com os seus contextos sociais e, em particular, com os contextos de 

trabalho. 

• Desenvolver competências que lhes permitam uma aprendizagem ao longo da vida, de 

um modo fundamentalmente auto-orientado ou autónomo. 

 
Conteúdos: 

No decurso do trabalho de projeto são mobilizáveis os diversos conteúdos que constam das 

Unidades Curriculares do Curso, bem como outros que sejam abordados no decurso dos 

seminários e aulas tutoriais, os quais concorrem para a aprendizagem do estudante e redação 

do projeto.  

 

Bibliografia: 

Toda a que foi aconselhada ao longo do curso e a que for indicada pelo orientador, tendo em 

vista os objetivos do trabalho de projeto. 

  



 
 

Conteúdos programáticos do curso MSCE 2015/2016 

UNIDADE CURRICULAR: ESTÁGIO EM SUPERVISÃO CLÍNICA EM ENFERMAGEM 

Horas Totais: 1125 

Horas Contacto: E: 510; OT: 30; S: 15 

ECTS: 45 

 

Objetivos: 

• Aplicar conhecimentos e capacidade de compreensão e de resolução de problemas a 

situações novas e não familiares, em contextos alargados e multidisciplinares, na área 

científica de enfermagem; 

• Integrar conhecimentos, lidar com situações complexas, desenvolver soluções ou 

emitir juízos em situações de informação limitada ou incompleta, incluindo reflexões 

sobre as implicações e responsabilidades éticas e sociais que resultem dessas soluções 

e desses juízos ou os condicionem; 

• Analisar criticamente, argumentar e sistematizar ideias complexas e de inovação na 

área científica; 

• Operacionalizar competências de análise e síntese inerentes à elaboração do relatório 

final; 

• Desenvolver competências que lhes permitam uma aprendizagem ao longo da vida, de 

um modo fundamentalmente auto-orientado ou autónomo. 

 

Conteúdos: 

No decurso do estágio são mobilizáveis os diversos conteúdos que constam das Unidades 

Curriculares do Curso, bem como outros que sejam abordados no decurso dos seminários e 

aulas tutoriais, os quais concorrem para a aprendizagem do estudante e redação do relatório 

final.  

 

Bibliografia: 

Toda a que foi aconselhada ao longo do curso e a que for indicada pelo orientador, tendo em 

vista os objetivos do estágio 

 


