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Escola Superior de Enfermagem do Porto// 

Ficha de unidade curricular MOD.05.00 

Mestrado em Direção e Chefia de Serviços de Enfermagem 

Estágio de natureza profissional com relatório final 

2019/2020 

Enfermagem 

Maria Manuela Martins 

S: 25; OT: 75 

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 nos serviços, em contextos alargados e multidisciplinares, na área científica da
gestão em 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;
• Analisar criticamente, argumentar e sistematizar ideias complexas e problemas que
decorram nos serviços de natureza de recursos humanos, materiais e de cuidados;
• Operacionalizar competências de análise e síntese inerentes à elaboração do relatório final.
• Difundir os conhecimentos emergentes dos resultados do estágio;
• Desenvolver competências que lhes permitam uma aprendizagem ao longo da vida, de um
modo fundamentalmente auto-orientado ou autónomo.
• Promover a transferência de conhecimentos adquiridos anteriormente para contextos da
gestão e da prática clínica;
• Promover a aquisição de competências no domínio da área da gestão em enfermagem em
contexto dos serviços valorizando: a prática profissional ética e legal; a gestão pela qualidade
e segurança; a gestão da mudança, desenvolvimento profissional e organizacional; o
planeamento, organização, direção e controlo e a prática profissional baseada na evidência e
orientada para a obtenção de ganhos em saúde
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Administração e gestão de Serviços de Enfermagem / Saúde explorando domínios de acordo 
com os objetivos específicos selecionados para o desenvolvimento de cada um dos objetivos 
gerais apresentados no sentido de garantir o desenvolvimento de competências especificas 
para a área da gestão e valorizando a gestão dos cuidados, dos recursos humanos e 
materiais sustentado. 
Princípios da liderança; segurança e qualidade dos cuidados e serviços. 

A frequência pelo estudante é precedida de um pedido de admissão à respectiva 
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. Os períodos de inscrição e regras de desenvolvimento do estágio estão 
previstos no Regulamento do Segundo Ciclo de Estudos. 
O estudante deve de enfatizar:expressar os objetivos específicos que o levam à realização do 
Estágio e segue a seguinte metodologia: 
a) Toma conhecimento do local de estágio e negaceia com o orientador local a forma de
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Por uma enfermagem mais significativa para as pessoas 




