
 
 
 

ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO 

Despacho Presidente n.º 2021/12 

ABERTURA DE INSCRIÇÕES EM UNIDADES CURRICULARES ISOLADAS 

SEGUNDA FASE - SEGUNDO SEMESTRE 

 

Considerando o Despacho Presidente 2020/72, aprovado sob proposta do conselho técnico-científico, 

com a abertura de inscrições em unidades curriculares isoladas (UCI) de cursos em funcionamento na 

ESEP, para o ano letivo de 2020/2021; 

Considerando que existem vagas não ocupadas em algumas UCI do segundo semestre; 

Decido abrir uma segunda fase de inscrições em UCI a funcionar no segundo semestre de cursos em 

funcionamento na ESEP, para o ano letivo de 2020/2021, 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) As UCI disponíveis, e o número de vagas em cada uma, estão indicadas no anexo deste despacho. 

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. 

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

do pagamento. 

a) Prazos: Inscrições: de 1 a 24 de fevereiro de 2021; 

16) As reclamações a apresentar devem ser dirigidas ao Presidente da Escola Superior de Enfermagem 

do Porto. 

 

Ao SIGA para preparar o Edital com a informação necessária e ao SGC para divulgação. 

Porto e ESEP, 27 de janeiro de 2021 

O Presidente 

 

(António Luís Rodrigues Faria de Carvalho) 

http://www.esenf.pt/


 

 

ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO 

Anexo 

UNIDADES CURRICULARES ISOLADAS 2020/2021 

Unidade curricular ECTS Vagas 
Preço/ 

UCI  
Unidade curricular ECTS Vagas 

Preço/ 
UCI 

A pessoa em situação crítica com compromissos do 
sistema cardiorrespiratório 

6 20 252,00 € 
 

Inteligência artificial e sistemas de informação em 
enfermagem 

6 18 252,00 € 

A pessoa em situação crítica com compromissos do 
sistema neuromuscular, regulador e tegumentar 

3 20 126,00 € 
 

Interoperabilidade nos sistemas de informação em 
enfermagem 

3 18 126,00 € 

Agregação dos dados nos sistemas de informação 
em enfermagem 

3 18 126,00 € 
 

Modalidades de intervenção familiar sistémica 6 20 252,00 € 

Comportamentos de procura de saúde em 
contextos profissionais 

6 20 252,00 € 
 

Planeamento, operações e logística  3 4 126,00 € 

Conceção de cuidados em estomaterapia: da teoria 
à prática 

3 20 126,00 € 
 

Práticas supervisivas 9 20 558,00€ 

Controlo de sinais e sintomas na pessoa com 
ostomia 

3 10 126,00 € 
 

Preparação e recuperação cirúrgica 6 19 252,00 € 

e-Nursing e formação de enfermeiros 3 15 126,00 € 
 

Processos de perda e luto em situação paliativa 3 20 126,00 € 

Estratégias de promoção da saúde em grupos e 
comunidades 

3 20 126,00 € 
 

Promoção de ambientes profissionais seguros 6 20 252,00 € 

Familiares cuidadores de pessoas em situação 
paliativa 

3 20 126,00 € 
 

Promoção do autocuidado da pessoa com ostomia 6 12 252,00 € 

Formação em contexto clínico 5 20 210,00 € 
 

Relação e comunicação terapêutica face à pessoa com 
ostomia 

3 20 126,00 € 

Gestão de recursos humanos em enfermagem e 
saúde  

5 3 150,00 € 
 

Segurança e gestão de risco perioperatório 3 19 126,00 € 

Informoterapia 3 20 126,00 € 
 

    

 


