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Despacho Presidente n.º 2019/35 

ABERTURA DE INSCRIÇÕES EM UNIDADES CURRICULARES ISOLADAS 

 

Sob proposta do conselho técnico-científico, decide-se a abertura de inscrições em unidades 

curriculares isoladas (UCI) de cursos em funcionamento na ESEP, para o ano letivo de 2019/2020, nos 

seguintes termos: 

1) Estão abertas inscrições às UCI constantes do anexo ao presente despacho. 

2) Podem inscrever-se nas UCI:  

a) Estudantes matriculados na ESEP em curso diferente daquele que integra essa unidade 

curricular; 

b) Estudantes de outras instituições; 

c) Outros interessados detentores, ou não, de curso superior.  

3) A inscrição numa UCI, por si só, não confere, em caso algum, o estatuto de estudante nem o direito 

à matrícula no curso de cujo plano de estudos essa unidade curricular faz parte. 

4) Para cada uma das UCI constantes do anexo estão abertas 15 vagas. 

5) O candidato inscrito em UCI obedece ao regime de frequência e avaliação previsto na 

regulamentação aplicável ao curso que integra a mesma unidade curricular. 

6) Caso obtenha aproveitamento na UCI a que está inscrito, poderá ser emitida, a requerimento do 

candidato inscrito, uma certidão que atesta a conclusão da mesma, com indicação da classificação 

e do número de ECTS atribuídos.  

7) Caso o candidato inscrito não se submeta ao processo de avaliação ou não obtenha 

aproveitamento, poderá ser emitida, a seu requerimento, uma declaração de inscrição na UCI. 

8) Caso o titular da certidão referida no ponto 6 conclua as UCI enquanto detém o estatuto de 

estudante de um dos cursos a funcionar na ESEP, essas UCI constarão no suplemento ao diploma, 

sempre que houver lugar à respetiva emissão. 

9) As UCI concluídas com aproveitamento serão consideradas já realizadas no caso de matrícula 

futura em curso da ESEP que as integre no respetivo plano de estudos. 

                                                 
 A certidão/declaração só será emitida após o pagamento integral do valor da propina devida pela inscrição às UCI. 
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10) As UCI concluídas com aproveitamento poderão, dentro dos limites legais aplicáveis, ser creditadas 

em qualquer dos cursos em funcionamento na ESEP ou noutro estabelecimento de ensino 

superior.  

11) No ato de inscrição é devido o valor de propina correspondente às UCI a que se inscreve 

(constantes do anexo), acrescido da taxa de inscrição; 

a) O valor da taxa de inscrição é fixo, independentemente do número de UCI a que o candidato 

se inscreva; 

b) Caso o candidato se encontre matriculado num curso em funcionamento na ESEP, está isento 

do pagamento da taxa de inscrição; 

c) O pagamento do valor de propina devido pela inscrição a uma ou mais UCI poderá ser 

fracionado num número máximo de 10 prestações mensais, cujo valor não pode ser inferior a 

€ 100,00; 

i) A opção de pagamento em prestações apenas está disponível para pagamentos efetuados 

por débito direto. 

d) A inscrição realizar-se-á, exclusivamente, através do preenchimento e da submissão online do 

formulário eletrónico disponível no site da ESEP (http://www.esenf.pt/), instruído de documentos 

em formato digital, nomeadamente, o comprovativo do pagamento dos emolumentos devidos 

pela inscrição e propina (primeira prestação ou valor integral). 

12) Não há limites para o número de UCI a que o mesmo candidato se pode inscrever, porém a ESEP 

não garante a compatibilidade de horários para a frequência das diferentes UCI. 

13) A inscrição nas UCI será efetuada por ordem do registo de inscrição no site da ESEP. 

14) Esgotada a totalidade das vagas de uma UCI, os candidatos, se o desejarem, podem ficar em lista 

de espera, sendo contactados, pela ordem de registo nessa lista, caso se verifique alguma 

desistência de um candidato inscrito. 

15) Eventualmente, poderá não estar assegurado o funcionamento de todas as UCI, pelo que, caso a 

inscrição numa determinada UCI não se efetive, o candidato inscrito será ressarcido de todo o 

valor pago pela mesma nos termos do número 11. 

16) As inscrições serão confirmadas, via correio eletrónico, no prazo máximo de 8 dias após a validação 

do pagamento. 

17) Prazos: 

a) Inscrições: de 18 de julho a 2 de agosto de 2019; 

b) Findo este prazo e caso subsistam vagas, será aberto um período adicional para inscrição até 

ao preenchimento total das vagas ou até 31 de agosto de 2019; 

c) Início das atividades letivas – 11 de setembro de 2019 (UCI do 1.º semestre) ou 10 de fevereiro 

de 2020 (UCI do 2.º semestre). 

http://www.esenf.pt/
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18) As reclamações a apresentar devem ser dirigidas ao Presidente da Escola Superior de Enfermagem 

do Porto. 

19) Aos Serviços Académicos e de Apoio ao Estudante para preparar Edital com a informação 

necessária aos interessados, para divulgação. 

 

Porto e ESEP, 15 de julho de 2019 

 

O Presidente 

 

(António Luís Rodrigues Faria de Carvalho) 
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Anexo 

UNIDADES CURRICULARES ISOLADAS 2019/2020 

Unidade curricular ECTS Sem* 
Preço/ 

UCI  
Unidade curricular ECTS Sem* 

Preço/ 
UCI 

A dor em pediatria 2 2.º 84,00 € 
 

Metodologias de análise quantitativa de dados 3 1.º 111,00 € 

Atividade física e desenvolvimento humano 2 2.º 84,00 € 
 

Metodologias de intervenção 8 1.º 336,00 € 

Amamentação 2 2.º 116,00 € 
 

Métodos não farmacológicos de apoio à mulher em 
trabalho de parto 

2 1.º 84,00 € 

Autocuidado  2 1.º 84,00 € 
 

Monitorização biofísica fetal 2 2.º 84,00 € 

Autocuidado relacionado com a fertilidade, 
reprodução e saúde ginecológica  

4 1.º 168,00 € 
 

Neuropsiquiatria e psicopatologia 4 1.º 168,00 € 

Cinesiologia humana 3 1.º 174,00 € 
 

Obstetrícia 3 1.º 126,00 € 

Conceitos e implementação da supervisão clínica 9 1.º 378,00 € 
 

Parentalidade: filho com necessidades especiais 2 2.º 84,00 € 

Conceitos, métodos e gestão em enfermagem a) 3 1.º 90,00 € 
 

Planeamento, operações e logística a) 3 2.º 126,00 € 

Conceção de cuidados 5 1.º 210,00 € 
 

Planeamento em saúde 3 1.º 126,00 € 

Controlo de infeção 2 1.º 84,00 € 
 

Prática baseada na evidência 2 1.º 74,00 € 

Cuidados continuados 3 1.º 126,00 € 
 

Práticas supervisivas 9 2.º 558,00€ 

Cuidados continuados integrados 2 2.º 84,00 € 
 

Preparação para o parto 3 1.º 174,00 € 

Deficiência: problemática e estratégia de 
intervenção 

2 2.º 84,00 € 
 

Prestador de cuidados  2 1.º 84,00 € 

Doente em estado crítico 3 1.º 126,00 € 
 

Processos adaptativos e autocontrolo 2 1.º 84,00 € 

Economia e finanças em saúde a) 3 2.º 90,00 € 
 

Processos de trabalho em enfermagem e saúde a) 3 1.º 90,00 € 

Economia em saúde 2 1.º 84,00 € 
 

Projeto de estágio em enfermagem médico-cirúrgica 2 2.º 84,00€ 

Enfermagem de saúde mental e psiquiatria 8 1.º 336,00 € 
 

Psicofarmacologia 2 1.º 84,00 € 

Epistemologia da enfermagem 2 1.º 74,00 € 
 

Psicologia da gravidez e da maternidade 2 1.º 84,00 € 

Estratégias de intervenção 4 2.º 168,00 € 
 

Psicologia da saúde da criança e do adolescente 2 1.º 84,00 € 

Ética de enfermagem 2 1.º 74,00 € 
 

Qualidade em enfermagem e saúde a) 3 1.º 90,00 € 

Etnopsiquiatria 2 2.º 84,00 € 
 

Qualidade em saúde 2 1.º 84,00 € 

Famílias e a pessoa com deficiência 2 1.º 84,00 € 
 

Reabilitação gerontogeriátrica 2 2.º 84,00 € 

Farmacologia em obstetrícia 2 2.º 84,00 € 
 

Recém-nascido em risco 2 2.º 116,00 € 

Formação em contexto clínico 5 2.º 210,00 € 
 

Resumos mínimos de dados de enfermagem  3 1.º 126,00 € 

Genética e imunologia em contexto pediátrico 2 2.º 84,00 € 
 

Saúde comunitária 9 1.º 378,00 € 

Gestão de casos 2 1.º 84,00 € 
 

Saúde mental em situação de catástrofe 2 2.º 84,00 € 

Gestão de recursos humanos em enfermagem e 
saúde a) 

5 2.º 150,00 € 
 

Saúde ocupacional 2 2.º 84,00 € 

Gravidez e adaptação à parentalidade 7 1.º 406,00 € 
 

Segurança e proteção de dados em saúde 2 1.º 84,00 € 

Informoterapia 3 2.º 126,00 € 
 

Sistemas de apoio à tomada de decisão em 
enfermagem 

2 2.º 84,00 € 
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Integração e cidadania 2 1.º 84,00 € 
 

Socioantropologia da infância e da adolescência em 
contexto familiar 

2 2.º 84,00 € 

Intervenção familiar 2 2.º 84,00 € 
 

Socioantropologia da maternidade e da família 2 1.º 84,00 € 

Introdução à supervisão clínica em enfermagem 2 1.º 74,00 € 
 

Técnicas de conforto ao recém-nascido 2 2.º 84,00 € 

Introdução aos sistemas de informação em 
enfermagem 

2 2.º 84,00 € 
 

Tecnologias da informação nos processos de 
trabalho na saúde e enfermagem a) 

2 1.º 84,00 € 

Investigação em enfermagem 4 1.º 148,00 € 
 

Terapias complementares e reabilitação 2 2.º 84,00 € 

Marketing e inovação tecnológica como solução à 
gestão em saúde a) 

3 2.º 90,00 € 
 

Trabalho de parto e autocuidado no pós-parto 7 2.º 406,00 € 

Metodologias de análise qualitativa de dados 3 1.º 111,00 € 
 

Transições saúde/doença 2 1.º 84,00 € 

 

a) Unidade curricular desenvolvida em e-learning 

O semestre em que funcionarão as UCI´s poderá ser objeto de alteração. 

 

 


