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Bem-vindo à ESEP

Caro(a) estudante,

O guia de cursos da ESEP que apresentamos tem a intenção de convidá-lo a vir estudar 

na Escola Superior de Enfermagem do Porto (ESEP). A nossa Escola é uma instituição 

dedicada ao ensino de enfermagem ao nível pré e pós-graduado.

A ESEP é um espaço onde se aprende uma enfermagem mais relevante para as pessoas 

e a ser interventivo nos processos de cuidar. Do nosso passado, já centenário, emergiu 

uma instituição que está intimamente ligada à comunidade, tornando-nos numa refe-

rência no ensino e investigação em enfermagem.

Venha estudar na ESEP e construa connosco uma enfermagem mais significativa para 

as pessoas.

Paulo Parente

Presidente



1. Viver o Porto

A cidade

Conhecida como a capital do norte, a cidade do Porto é a segunda maior cidade em Por-

tugal e um polo de desenvolvimento do país, com uma atmosfera de uma elegância des-

pretenciosa. O Porto é uma cidade cosmopolita, rica em eventos históricos que se con-

substanciam em monumentos e locais com memória. Fundada nas margens graníticas 

e abruptas do rio Douro, a “cidade de granito” é conhecida pelas pontes de engenharia 

arrojada e pelo Vinho do Porto, apreciado por amantes do vinho em todo o mundo.

Classificada como património da humanidade pela UNESCO em dezembro de 1996, a 

zona ribeirinha é típica pelas suas ruas estreitas e coloridas. A revitalização das zonas 

centrais da cidade têm atraído novos negócios e um número crescente de restaurantes, 

bares e vida noturna.



Locais a visitar 

O Porto tem uma das mais proeminentes heranças artísticas, culturais e histórias em 

Portugal. A cidade foi escolhida como Capital Europeia da Cultura em 2001 e é or-

gulhosa da qualidade das suas igrejas, monumentos e museus que representam um 

importante património da cidade visitável aos interessados.



A ESEP é um espaço onde se aprende uma 
Enfermagem  mais significativa para as pessoas e a 
ser interventivo nos processos de cuidar em saúde.

2. Escola Superior de Enfermagem do Porto 
(ESEP) • Porto • Portugal



A Escola Superior de Enfermagem do 

Porto (ESEP) é uma instituição de ensino 

superior politécnico não integrada, dedi-

cada ao ensino da enfermagem pré e pós-

-graduado. Em funcionamento desde 1 

de janeiro de 2007 surge da fusão de três 

instituições de ensino superior público 

de enfermagem no Porto: as Escolas Su-

periores de Enfermagem D. Ana Guedes, 

Cidade do Porto e São João.

A origem da ESEP ao serviço do ensino 

de enfermagem remonta a 15 de junho 

de 1896, quando se criou o Curso de En-

fermeiros do Hospital Geral de Santo 

António, uma das primeiras escolas de 

enfermagem do país. É este o dia oficial 

da ESEP.

Acompanhando a evolução técnica e ca-

ritativa de meados do século XX, em 1954 

foi criada a primeira escola de enferma-

gem pública do Porto e, posteriormente, 

em 1983, surge uma nova escola, agora 

vocacionada para a formação especializa-

da de enfermeiros.

Deste triplo passado nasceu a Escola 

Superior de Enfermagem do Porto apro-

veitando o que de melhor cada uma teve 

para oferecer. Assim construiu-se uma 

escola inovadora e aberta à comunidade, 

que é hoje uma referência no ensino e in-

vestigação em Enfermagem.

História



Missão

A ESEP tem por missão proporcionar 

ciclos de estudos, bem como outros pro-

gramas de formação, orientados para 

o desenvolvimento de competências 

no domínio da Enfermagem. Paralela-

mente, a ESEP tem também por missão 

promover investigação e programas de 

desenvolvimento geradores, quer de 

novo conhecimento disciplinar, quer de 

inovação em saúde. Neste sentido, na 

procura da máxima efetividade na sua 

ação, a ESEP promove estrategicamente 

a sua articulação com outras organiza-

ções e redes nacionais e internacionais. 

Identidade

A ESEP identifica-se como uma insti-

tuição pública não integrada de ensi-

no superior politécnico com elemen-

tos distintivos no plano nacional e 

internacional ao nível da excelência 

da formação de enfermeiros e da cria-

ção, transmissão e difusão da cultu-

ra, do saber e da ciência e tecnologia, 

através da articulação do estudo, do 

ensino e da investigação. 



3. Enfermagem - 1.º ciclo 

Curso de Licenciatura em Enfermagem (CLE)

O plano de estudos do CLE estrutura-se 
em dois biénios, o primeiro integrando 
unidades curriculares teóricas e o seg-
undo unidades curriculares de ensino 
clínico e estágio, num total de 240 crédi-
tos (ECTS).

As unidades curriculares são semestrais e 
são constituídas por aulas teóricas, aulas 
teórico-práticas, práticas laboratoriais, 
orientação tutorial e estágio. 

No final de cada semestre, há um período 
de frequências, e um período de exames 
normais. 

No final de cada ano letivo há uma época 
de exames, de recurso/melhoria e espe-
cial, que requer uma inscrição a realizar 
72 horas após os resultados anteriores 
terem sido afixados. 

O título profissional de enfermagem con-
fere o  direito de exercer funções na àrea 
e é atribuído de acordo com as normas da 
OE. 

O Curso de Licenciatura em Enfermagem 
permite a candidatura ao 2 º ciclo de estu-
dos (Mestrado).

Pela conclusão dos 240 ECTS previstos no 
plano de estudos, a ESEP atribui o grau de 
licenciado em enfermagem.

Objetivos do CLE:

• 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 activo da 
equipa multidisciplinar de saúde no pla-
neamento/avaliação de actividades que 
contribuam para o bem-estar da pessoa, 
família e comunidade, de forma a preve-
nir, minorar ou resolver os seus proble-
mas de saúde;

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

• Intervir activamente na formação de 
enfermeiros e outros profissionais;

• Participar na gestão de serviços de 
saúde. (Master Degree).



Unidades Científico-Pedagógicas (UCP)
Unidades científico-pedagógicas existentes na ESEP:

Unidades Científico-Pedagógicas
Autocuidado

A gestão de sinais & sintomas

A infância, a adolescência, a experiência parental, a idade adulta e o envelhecimento 

Formação & Gestão em Enfermagem

Enfermagem: disciplina & profissão

Plano de estudos (1.º ano)
UNIDADE CURRICULAR                          HORAS DE CONTACTO  ECTS 
                           Horas             Tipologia 

Parentalidade 150 T // PL 6

Saúde do adulto e do idoso 150 T // TP 6

Informação em saúde 75 T // TP 3

Introdução à investigação 75 T // TP  3

Comportamento e relação 75 T // TP // PL 3

Introdução à enfermagem 150 T // TP // OT 6

Introdução à prática clínica I  150 T // TP // OT 6

Anatomia 75 T 3

Fisiologia 150 T // TP 6

Bioquímica e microbiologia 75 T 3

Psicologia da saúde 150 T // TP  6

Socioantropologia da saúde 150 T // TP  6

Culturas e políticas europeias 75 T 3 OPT

Desenvolvimento pessoal e social 75 T  3 OPT

Empreendedorismo 75 T  3 OPT

Intervenção em situações de catástrofe 75 T  3 OPT

Terapias complementaress 75 T  3 OPT

Língua gestual portuguesa 75 T  3 OPT

Línguas europeias – inglês 75 T  3 OPT

Línguas europeias – espanhol 75 T  3 OPT

Línguas europeias – alemão 75 T  3 OPT



Plano de estudos (2.º ano)

UNIDADE CURRICULAR                                        HORAS DE CONTACTO         ECTS  
                                                                                     Horas         Tipologia 

A pessoa dependente e os familiares cuidadores 150 T // TP // PL 6

Gestão da doença e dos regimes terapêuticos 150 T // TP // OT 6

Respostas corporais à doença I  150 T // TP // PL 6

Respostas corporais à doença II  150 T // TP // PL 6

Intervenções resultantes de prescrições  150 T // TP // PL 6

Introdução à gestão em enfermagem  75 T // TP  3

Bioética e ética em enfermagem  75 T // TP // OT 3

Introdução à prática clínica II  150 T // TP // PL 6

Introdução à prática clínica III  150 T // TP // PL 6

Farmacologia  75 T 3

Patologia I  150 T  6

Patologia II  75 T  3

Plano de estudos (3.º ano)

UNIDADE CURRICULAR                                        HORAS DE CONTACTO         ECTS  
                                                                                     Horas         Tipologia 

Ensino clínico: saúde familiar  375 E // TP // OT 15

Ensino clínico: enfermagem comunitária  190 E // TP // OT 7,5

Ensino clínico: cirurgia  375 E // TP // OT 15

Ensino clínico: medicina  375 E // TP // OT 15

Ensino clínico: parentalidade e gravidez  190 E // TP // OT 7,5



Plano de estudos (4.º ano)

UNIDADE CURRICULAR                                   HORAS DE CONTACTO            ECTS 
                                                                                                           Horas           Tipologia 

Ensino clínico: cuidados continuados na comunidade  190 E // TP // OT 7,5

Ensino clínico: internamento em cuidados continuados  190 E // TP // OT 7,5

Ensino clínico: saúde mental e psiquiatria   375 E // T // TP // OT 15

Ensino clínico: pediatria   190 E // TP // OT 15

Ensino clínico: obstetrícia   190 E // TP // OT 15

Ensino clínico em meio hospitalar   375 E  15 OPT

Ensino clínico na comunidade   375 E  15 OPT

E //  Estágio

OT // Orientação Tutorial 

PL // Práticas Laboratoriais 

TP // Teórico-Práticas

T // Teóricas



Pós-licenciatura de 
Especialização (CPLEE)
CPLEEC Enfermagem Comunitária 
Duração: 2 semestres 
Total ECTS: 60 créditos 
Coordenação: Margarida Abreu (PhD)

CPLEEC Médico-Cirúrgica 
Duração: 2 semestres 
Total ECTS: 60 créditos 
Coordenação: Célia Santos (PhD)

CPLEEC Reabilitação 
Duração: 2 semestres 
Total ECTS: 60 créditos 
Coordenação: Bárbara Gomes (PhD)

CPLEEC Saúde Infantil e Pediatria 
Duração: 2 semestres 
Total ECTS: 60 créditos 
Coordenação: Margarida Reis Santos (PhD)

CPLEEC Saúde Materna e Obstetrícia  
Duração: 2 semestres 
Total ECTS: 60 créditos 
Coordenação: Marinha Carneiro (PhD)

CPLEEC Saúde Mental e Psiquiatria 
Duração: 2 semestres 
Total ECTS: 60 créditos 
Coordenação: Wilson Abreu (PhD)

Pós-Graduação (PG)
PG Enfermagem Avançada 
Duração: 1 semestre 
Total ECTS: 8 créditos 
Coordenação: Abel Paiva e Silva (PhD)

Mestrados em 
Enfermagem (ME) 
ME Enfermagem Comunitária 
Duração: 4 semestres 
Total ECTS: 120 créditos 
Coordenação: Margarida Abreu (PhD)

ME Médico-Cirúrgica 
Duração: 4 semestres 
Total ECTS: 120 créditos 
Coordenação: Célia Santos (PhD)

ME Reabilitação 
Duração: 4 semestres 
Total ECTS: 120 créditos 
Coordenação: Bárbara Gomes (PhD)

ME Saúde Infantil e Pediatria 
Duração: 4 semestres 
Total ECTS: 120 créditos 
Coordenação: Margarida Reis Santos (PhD)

ME Saúde Materna e Obstetrícia  
Duração: 4 semestres 
Total ECTS: 120 créditos 
Coordenação: Marinha Carneiro (PhD)

ME Saúde Mental e Psiquiatria 
Duração: 4 semestres 
Total ECTS: 120 créditos 
Coordenação: Wilson Abreu (PhD)

ME Supervisão Clínica em Enfermagem 
Duração: 3 semestres 
Total ECTS: 90 créditos 
Coordenação: Manuela Josefa (PhD)

ME Sistemas de Informação em Enfermagem 
Duração: 3 semesters 
Total ECTS: 90 créditos 
Course Coordinator: Paulino Sousa (PhD)

ME Direção e Chefia de Serviços de Enfermagem 
Duração: 3 semestres 
Total ECTS: 90 créditos 
Coordenação: Maria Manuela Martins (PhD)

Unidades Curriculares 
Isoladas

4. Cursos Avançados

Cursos de atualização



O Programa Erasmus+ é a maior iniciati-
va de intercâmbio de estudantes em todo 
o mundo, na qual já participaram mais de 
um milhão de estudantes. Este programa 
encontra-se aberto a todas as universida-
des de acolhimento. 

Todos os estudantes do ensino superior 
podem participar no programa Erasmus+, 
através da celebração de um acordo pré-
vio entre as instituições envolvidas. 
Podem candidatar-se ao programa Eras-
mus+ os estudantes matriculados do 2.º 
ao 4.º ano do CLE, até março de cada ano 
letivo anterior.

5. Mobilidade

Mobilidade Erasmus+

Os estudantes poderão candidatar-se às 
vagas disponíveis nos acordos bilaterias 
disponíveis nas suas instituições de ori-
gem. Os cursos de mestrado (2.º ciclo) po-
derão também candidatar-se à mobilidade.

As unidades curriculares realizadas no 
âmbito da mobilidade deverão ser credi-
tadas de acordo com o respetivo plano de 
estudos da ESEP, totalmente em ECTS.

Previamente ao período de mobilidade 
income, os estudantes deverão ter aulas 
de português uma vez que todos os tem-
pos de contacto e ensino clínico são mi-
nistrados neste idioma.

O programa Vasco Mobilidada Gama 
é um programa de mobilidade de es-
tudantes entre escolas do ensino supe-
rior politécnico. 

O período de mobilidade pode ser de 1 
semestre ou de um ano letivo e pode ser 
realizado entre escolas de ensino supe-
rior politécnico a nível nacional.

A mobilidade está sujeita à aprovação de 
objetivos definidos pela escola de origem 
e pela escola de acolhimento.

Mobilidade Vasco da Gama



A fazer no Porto
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ESEP - Polo Dona Ana Guedes

ESEP - Sede

ESEP - Polo Cidade do Porto 


