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Curso de Mestrado em Enfermagem Comunitária
Intervenção Comunitária 1
2019/2020
Enfermagem
Maria José da Silva Peixoto de Oliveira Cardoso,
EC=50H, OT=15H, T=18H (1 semestre)

Ana Paula da Silva E Rocha Cantante, Professora Adjunta, T=12H

OBJETIVO GERAL:
- Realizar, em contexto clínico, o processo de planeamento em saúde. OBJETIVOS
ESPECÍFICOS:
- Selecionar a população/grupo alvo;
- Identificar e caracterizar as necessidades da população/grupo alvo;
- Priorizar as necessidades identificadas.

ECTS

TOTAL

Horas de contacto semestral

Não se aplica

Pretende-se que os formandos desenvolvam competências na área de planeamento de
saúde e colaborem no desenvolvimento de programas integrados de promoção da saúde,
provenientes da investigação e da reflexão sobre as práticas profissionais, tendo sempre por
base a evidência cientifica.
O processo de planeamento, como método de trabalho com bases científicas, é uma das
competências específicas dos enfermeiros com a especialidade em enfermagem comunitária
que deve ser implementado nos diversos contextos da prática.
A Unidade Curricular (UC) Intervenção Comunitária I é constituída por três componentes:
Ensino Clinico (EC), aulas Orientação Tutorial e (OT) aulas Teóricas (T).
A orientação do Ensino Clinico efetuar-se-á segundo o modelo de tutoria.
Nas aulas de orientação tutorial proceder-se-á à análise e discussão dos percursos
desenvolvidos no EC, relativamente ao processo de planeamento e à temática que os
estudantes estão a estudar, sustentados pela pesquisa e reflexão.
Nas aulas teóricas aprofundar-se-ão conteúdos centrados na Metodologia do Planeamento
em Saúde, imprescindíveis ao desenvolvimento do EC.
Português
A avaliação da UC Intervenção Comunitária I é contínua. Será resultante da informação do
Enfermeiro com a Especialidade em Enfermagem Comunitária, responsável pela orientação
dos formandos, registada em instrumento de avaliação elaborado para o efeito, do
preenchimento da folha de avaliação do docente, da apresentação/análise/discussão do
relatório e da assiduidade às aulas.
��l]i;j�:êl[����;]��U:��:�����m Os formandos estarão na escola três dias a designar, das 8 às 15 horas, para apresentação
das atividades desenvolvidas no EC, sendo a presença nos três dias obrigatória. A não
comparência, refletir-se-á em diminuição de 1 valor no total da nota.
A discussão/análise dos relatórios de EC, com todo o grupo, será marcada em dia e hora a
combinar com o docente orientador, após a sua apresentação.
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Por uma enfermagem mais significativa para as pessoas
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