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Ficha de unidade curricular
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□

Mestrado em Enfermagem Comunitária
EPISTEMOLOGIA DA ENFERMAGEM
2019/2020
Enfermagem
Abel Avelino de Paiva e Silva
T-14; S-5
MANUELA JOSEFA DA ROCHA TEIXEIRA; OT-6

=> 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 especialista em enfermagem face aos desafios da saúde na sociedade atual
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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 (Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem);
=> Diagnósticos e Intervenções de enfermagem.
=>

=>

Método expositivo.
Metodologia interativa nas aulas OT.
Português
Frequência (100%)
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