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Para os seminários são convidados anualmente docentes ou investigadores que apresentam 
e debatem conteúdos que se constituem uma mais valia para os estudantes, sob a orientação 
do Coordenador da Unidade Curricular. 

• 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;
• Promover uma cultura de liberdade, participação, reflexão, qualidade e avaliação que realce
a responsabilidade de cada enfermeiro nos processos de mudança pessoal e social.
• Desenvolver atitudes de responsabilização pessoal e social dos enfermeiros na constituição
dos seus itinerários e projetos de vida, sob uma perspectiva de formação para a cidadania
participada, para a aprendizagem ao longo da vida e para a promoção de um espírito
empreendedor.
• Desenvolver competências de suporte ao diagnóstico e intervenções de enfermagem que

sustentem o conhecimento na área da assistência em enfermagem de saúde mental e
psiquiátrica.
• Promover a orientação profissional dos enfermeiros, relacionando o projeto desenvolvido
com os seus contextos sociais e, em particular, com os contextos de trabalho.
• Analisar criticamente, argumentar e sistematizar ideias complexas e de inovação na área
científica;
• Difundir os conhecimentos emergentes dos resultados do trabalho de projeto;
• Desenvolver competências que lhes permitam uma aprendizagem ao longo da vida, de um
modo fundamentalmente auto-orientado ou autónomo.

ECTS TOTAL Horas de contacto semestral 

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. 
Metodologia de Projeto 

Tecnologias facilitadoras para o planeamento, desenvolvimento e controlo do projeto. 

A realização do trabalho de projeto carece de uma inscrição, a realizar no início do ano letivo, 
em termos similares às demais unidades curriculares. A frequência pelo estudante é 

precedida de um pedido de admissão à respetiva preparação, a apresentar através de 
requerimento dirigido ao presidente do Conselho Técnico-científico, em modelo próprio da 
escola, instruído com o tema, nome do orientador e plano de trabalho. Nos seminários os 
estudantes debatem temas relacionados com a investigação. 

Rua Dr. António Bernardino de Almeida// 4200-072 Porto// Tel.: 225 073 SOO// Fax: 225 

Por uma enfermagem mais significativa para as pessoas 

) 




