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• Situar a avaliação dos sistemas de informação no contexto das estratégias de governação
em saúde;
• Relacionar a avaliação dos sistemas de informação com a política de garantia da qualidade
dos cuidados;
• Situar a avaliação dos sistemas de informação no quadro da estrutura e processos de
gestão da informação
que resulta dos cuidados de enfermagem;
• Compreender a necessidade de avaliação dinâmica dos SIE;
• Analisar criticamente as diferentes metodologias de avaliação de sistemas de informação;
• Analisar criticamente os diferentes critérios utilizados na avaliação de Sistemas de
Informação;
• Incorporar a melhor evidência disponível e os "standards em uso" na avaliação dos SIE;

ECTS TOTAL Horas de contacto semestral
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• Quando, como e porquê avaliar os Sistemas de Informação?
• Critérios "consensuais" para a avaliação de sistemas de informação: qualidade técnica,
qualidade da informação, custo, utilização/satisfação dos utilizadores, conformidade com "as
normas"; e efeitos organizacionais (impacto nos processos e resultados).
• Abordagem Objectiva vs Subjectiva
• Processo(s) de avaliação de Sistemas de Informação.
• Normas e "Standards" disponíveis para os processos de avaliação de Sistemas de
Informação.
• O conceito de "Sistema de Informação Eficiente" vs "Sistema de Informação Competitivo".

Procuraremos ter o aluno como centro do processo e autor da sua aprendizagem, propondo 
metodologias ativas que permitam a aquisição dos instrumentos conceptuais e o 
desenvolvimento das capacidades de análise crítica, tomada de decisões e de avaliação. 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 e 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. 
A avaliação da unidade curricular concretiza-se por um trabalho de grupo com discussão, a 
par da monitorização do percurso de cada estudante, ao longo da unidade curricular. 

Português 

Trabalho de grupo de discussão. Fatores de ponderação a serem oportunamente combinados 
com os estudantes. Proposta - Trabalho escrito - 60%; Discussão e apresentação (individual) 
-40%
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Por uma enfermagem mais significativa para as pessoas 
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