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Mestrado de Direção e Chefia dos Serviços de Enfermagem
Conceção de Cuidados
2019-2020
Enfermagem
Manuela Josefa da RochaTeixeira
T: 30; OT: 10; S: 10
Abel Avelino de Paiva e Silva; T: 1O
Maria Antónia Taveira Da Cruz Paiva E Silva; T: 10

- 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.
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- 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.
Nas aulas teóricas pretende-se realizar a explanação dos conteúdos, recorrendo a métodos
expositivos. Nas aulas de orientação tutorial, proceder-se-á à análise e discussão da melhor
evidência científica disponível, procurando identificar os elementos essenciais do
desenvolvimento dos conceitos de enfermagem. Nos seminários serão apresentados e
debatidos os trabalhos dos estudantes, bem como projectos relevantes de questionamento da
concepção de cuidados.
Português
A avaliação da UC pode ser periódica ou final.
A avaliação periódica é concretizada em dois momentos:
- frequência com ponderação de 40%;
- trabalho de grupo com discussão, com a ponderação de 60%.
Para obter avaliação positiva, o estudante terá de obter classificação igual ou superior a 9,5
"'o.:.u..,.
.. ...:.u...,._.""".....,_,��:��r?�[��rn valores.
A avaliação final é realizada por exame, por opção do estudante ou no caso de não obtenção
de avaliação positiva, na avaliação periódica.
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