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Carga letiva na UC: 40 T + 1O S

- 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;
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-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.
A unidade curricular de Formação em Contexto Clínico procurará colocar o estudante no
centro do processo e autor da sua aprendizagem. Proporemos metodologias ativas que
permitam a aquisição de instrumentos concetuais e o desenvolvimento das capacidades de
análise crítica e tomada de decisão sobre as problemáticas em estudo, utilizando métodos
expositivos e interativos, procedendo à contextualização, demonstração e prática baseada na
melhor evidência empírica disponível.
Serão, ainda, desenvolvidos pelos estudantes, sob orientação, artigos de revisão narrativa,
integrativa ou sistemática sobre os conteúdos abordados.
Português
A UC é avaliada com recurso a um trabalho de grupo com discussão, com a ponderação de
100%.
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