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A.1. Publicação de Plano de Estudos 

O Plano de Estudos sofreu alterações ao longo do tempo que se apresentam, com as respetivas publicações, no 

quadro que se segue. 

Quadro 1 – Publicação/alterações do Plano de Estudos 

Publicação Principais alterações 

Despacho nº13159/2014 29 outubro, DR 
nº 209, II série 

3º Ano 
UC- Psicopatologia da Criança e do Adolescente – aula T 
passa a TP 
UC- Enfermagem de Saúde Mental, 6 aulas de Tp passam a 6 
PL 
4º Ano 
UC- prática de Investigação as aulas TP passam a PL 

Registo de Adequação ao Processo 
Bolonha, publicado em DR. Nº13, 18 
janeiro- Despacho nº 1180/2013 

 

Despacho nº 6317/2008 5 de março, DR nº 
46, II série 

 

Despacho nº 5603/2005 (II série) 15 de 
março, DR nº 52 

2º Ano 
Todas as UC semestrais passaram a Anuais 

Portaria nº 1273/2003 de 7de novembro, 
DR nº 258, I série 

4ºAno 
Estágio Enfermagem em Saúde Comunitária e Estágio de 
Enfermagem Hospitalar de 490h passa a 420h 
Estágio de Formação e Desenvolvimento Profissional de 210h 
passa para 175h 
Estágio de Gestão- Criação da Uc com 175h 
3ºAno 
UC- Formação e Desenvolvimento Profissional adicionadas 55 
horas práticas 
1º Ano 
UC-Epidemiologia-1ºsemestre passa para o 2º semestre 
UC- Farmacologia-2ºsemestre passa para o 1º semestre 

Portaria nº 1250/2001 de 29 de outubro, 
DR nº251, I série 

3º Ano 

Designação da UC Psicopatologia para Psicopatologia da 
Criança e do Adolescente 

Portaria 711/2000 de 4 setembro, DR nº 
204 I série-B  
Aprovação Plano de Estudos do Curso de 
Licenciatura em Enfermagem  

 

 

- Área científica predominante (Maior número de ECTS alocado):  

  Enfermagem (723) 

- Área fundamental (de acordo com a Portaria nº 256/2005 de 16 de Março): 

  Enfermagem (723) 
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- Área secundária (de acordo com a Portaria nº 256/2005 de 16 de Março): 

  Não aplicável 

- Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau: 

  240 ECTS 

- Duração do ciclo de estudos (art.º 3 DL-74/2006): 

  4 Anos 

- Número de vagas aprovado nos 4 últimos anos letivos: 

 

 Quadro 2 - Número de vagas nos 4 últimos anos letivos 

 

- Condições específicas de ingresso:   

Quadro 3- Condições de Acesso e Ingresso 

Pré-Requisito Provas de Ingresso 
Classificações 

Mínimas 
Fórmula de 

Cálculo 
Preferência 

Regional 

Tipo: Seleção 
Grupo A - 

Comunicação 
interpessoal 

Um dos seguintes conjuntos: 
 Biologia e Geologia 

ou 
Biologia e Geologia e Física e 

Química 
ou 

Biologia e Geologia e 
Matemática A 

Nota de Candidatura: 

100 pontos 

Provas de Ingresso: 

100 pontos 

Média do 
secundário: 

50% 
Provas de 

ingresso: 50% 

Percentagem de 
vagas: 50% 

Área de Influência: 
Viana do Castelo 

 

- Regime de funcionamento:  

  Diurno 

- Docente Responsável pela Coordenação: 

  Prof.ª Doutora Maria Isabel Soares Parente Lajoso de Amorim 

 
N.º de vagas/ano 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Concurso Nacional de Acesso 66 70 70 70 

Mudança de Curso 2 2 2 2 

Maiores de 23 anos 3 4 4 4 

Transferências 7 7 7 7 

Cursos Superiores, Médios e Pós-Secundários 1 1 1 1 
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A.2. - Estágios e Períodos de Formação em Serviço 

No sentido de tornar mais compreensível a especificidade do Plano de Estudos (PE) do CLE, da ESS, é feita 

referência a um conjunto de pressupostos conceptuais, teórico-metodológicos e ideológicos integrados em 

diversos documentos internos, designadamente, “Modelos, Modos e Modalidades de Formação” (Anexo I) entre 

outros. Ressalva-se o investimento da ESS na articulação entre esta instituição e as Instituições de Saúde 

Prestadores de Cuidados, numa lógica de promoção da relação dialética teoria-prática. 

Importa explicitar alguns dos princípios que nos parecem específicos deste Curso/Escola. Assim, às figuras de 

“orientador cooperante” e de “orientador de estágio” correspondem, na ESS, respetivamente a de “Tutor” e de 

“Gestor Pedagógico” cujas funções, se encontram descritas no documento já mencionado, “Modelos, Modos e 

Modalidades de Formação”. A supervisão dos processos formativos é, ainda, coadjuvada pelo “enfermeiro de 

referência”, cujas funções se encontram igualmente descritas no referido documento. Estas figuras, assim como, 

as suas funções estão também descritas nos protocolos de ensinos clínicos/estágios. 

Acresce referir que tendo em conta a especificidade do curso de Enfermagem em que o rácio preconizado é de 1 

docente para 8 estudantes1, o ensino em contexto laboratorial é orientado considerando subgrupos de 8 a 10 

estudantes e os ensinos clínicos/estágios, os seguintes rácios2:  

• 1 docente por 8 estudantes no 2º Ano do CLE – 18 horas/semana para 8 alunos; 

• 1 docente por 10 estudantes no 3º Ano do CLE – 12 horas/semana para 10 alunos; 

• 1 docente por 15 estudantes no 4º Ano do CLE – 12 horas/semana para 15 alunos. 

No 1.º ano, a supervisão das aulas práticas em contexto clínico é realizado em tempo integral pelo docente da 

Escola e com a colaboração de enfermeiros dos referidos contextos. 
 

A.2.1- Locais de estágio e/ou formação em serviço 

O PE, do CLE/ESS, na sua dimensão prática em contexto, contempla diferentes tipologias de ensino clinico de 

acordo com a fase de aprendizagem: aulas práticas em contexto (1º Ano), ensinos clínicos (2º e 3º Ano) e 

estágios (4º Ano).  

O 1º Ano envolve aulas práticas desenvolvidas habitualmente em Cuidados de Saúde Primários (CSP), Unidades 

de Saúde Familiar (USF) /Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP) e Cuidados Continuados 

Integrados (CCI) designadamente: Unidades de Convalescença (UC), Unidades de Cuidados de Média e Longa 

Duração (UCMD e UCLD). 

 O 2º Ano integra ensinos clínicos, no âmbito dos cuidados ao doente do foro médico-cirúrgico, desenvolvidos em 

contexto hospitalar, e unidades de cuidados continuados de média e longa duração. 

No 3º Ano, os ensinos clínicos inscrevem-se em áreas específicas, sendo desenvolvidos em CSP e Cuidados 

Hospitalares (CH). O 4º Ano contempla também estágios em CSP e CH. 

                                                           
1 Portaria n.º 231/2006 (2.ª série) dos ministérios da Finanças e da Administração Pública e da Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior. DR II Série, N.º 13 de 18 de Janeiro de 2006. Pág. 803-807 
2 cf. alínea f, do ponto 1 da Circular Normativa nº 1/2007, de 8 de Maio, do Conselho Científico. 
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Os locais onde se desenvolve toda a vertente prática em contexto encontram-se referidos no mapa de 

distribuição de estudantes (quadro n.º 4).  

Quadro 4 - Locais de Realização de estágio/ensino clinico/aulas práticas 

UCSP: Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados; USF: Unidade de Saúde Familiar; UCC: Unidade de Cuidados na 
Comunidade 

Instituição acolhedora Local 

N.º de 
estágios/ensinos 

clínicos/Aulas 
práticas 

Unidade Local de Saúde do 
Alto Minho., EPE 

Cuidados de Saúde Primários: 

UCSP Caminha; UCSP Vila Nova de Cerveira; UCSP Ponte da 
Barca; USF e UCC Paredes de Coura; UCC Caminha; UCC 
Paredes de Coura; UCSP Paredes de Coura; UCC Vale do Âncora; 
UCSP Darque; USF Atlântico; USF Gil Eanes; UCSP Viana do 
Castelo; USF Vale do Lima; USF Lethes; USF Arquis Nova; UCSP 
Arcos de Valdevez; USF Vale do Âncora; USF Uarco; USF Mais 
Saúde; USF Vale do Vez; Ortopedia1; USF Terra da Nóbrega; USF 
Tiago Almeida.  

Centro de Saúde de Caminha; Centro de Saúde Barroselas; Centro 
de Saúde Paredes de Coura; Centro de Saúde Melgaço; Centro de 
Saúde de Monção; Centro de Saúde de Ponte de Lima; Unidade de 
Convalescença de Arcos de Valdevez. 

12 

Cuidados de Saúde Hospitalares: 

Ortopedia 2; Medicina; Cirurgia 1 e 2; Cuidados intensivos; Bloco 
Ambulatório; Bloco Central; Cuidados Intermédios; Psiquiatria; 
Especialidades Cirúrgicas; Ginecologia; Obstetrícia; Ginecologia; 
Urgência Geral; Neonatologia; Unidade Polivalente; Urgência 
Básica - Ponte de Lima; Culta Externa – Ponte de Lima; Medicina – 
Ponte de Lima.  

Centro Hospitalar Vila Nova de 
Gaia/Espinho, EPE 

Pediatria 1 

Centro Hospitalar de São João, 
EPE 

Cirurgia 1 

Centro Hospitalar Póvoa do 
Varzim/Vila do Conde, EPE 

Cirurgia 1 

Hospital Santa Maria Maior, 
EPE - Barcelos 

Cirurgia; Especialidades Cirúrgicas; Pediatria; Medicina; Urgência 4 

Unidade de Longa Duração - 
Forjães 

Unidade de Longa Duração – Forjães  1 

Casa de Saúde de S. João de 
Deus 

Unidade S. João de Deus 1 

ARS Norte - ACES Cávado III - 
Barcelos/Esposende 

Centro de Saúde de Barcelos; Centro de Saúde de Esposende; 
USF Esposende Norte; UCC Convida Saúde 

4 

Santa Casa de Misericórdia 
Ponte da Barca 

Unidades de Cuidados Continuados (média/longa duração) 1 

Santa Casa de Misericórdia de 
Arcos de Valdevez 

Unidades de Cuidados Continuados (média/longa duração) 1 

Total de Instituições: 10  
Total de 

estagiários: 287 
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1. Autoavaliação do Ciclo de Estudos 

 

1.1. Objetivos gerais definidos para o CE  

 Assegurar a formação científica, técnica, humana e cultural para a prestação e gestão de cuidados de 

enfermagem gerais à pessoa ao longo do ciclo vital, à família, grupos e comunidade, nos diferentes níveis 

de prevenção;  

 Assegurar a formação necessária: 

 À participação na Gestão dos Serviços, Unidades ou Estabelecimentos de Saúde;  

 À participação na formação de Enfermeiros e de outros Profissionais de Saúde;  

 Ao desenvolvimento da prática de investigação no seu âmbito. 

 

1.2 Inserção do CE na estratégia institucional de oferta formativa face à missão da instituição. 

O IPVC é uma instituição pública de ensino superior que produz, difunde e transfere conhecimento e cultura, 

promove a formação integral dos cidadãos e a aprendizagem ao longo da vida, numa atitude de permanente 

inovação, qualidade e espírito empreendedor, centrado no desenvolvimento regional, do país e na 

internacionalização, em convergência com o espaço europeu do ES.  

Valoriza e promove a liberdade, a responsabilidade e a cidadania, o espírito crítico e de pertença, a 

solidariedade, a inclusão, a cooperação e a multiculturalidade.  

Identifica, em cada momento, as partes interessadas – agentes científicos, culturais, sociais e económicos, da 

região, do país ou estrangeiros – e com elas promove as parcerias consideradas necessárias para uma ação 

eficaz e de sucesso. A criação de sinergias pela ação concertada das comunidades interna (estudantes, 

funcionários e professores) e externa, em particular, autarquias, serviços e empresas, constituirão a atitude-

marca da instituição. 

Dispõe de um modelo organizacional convergente para um projeto único e plural, servido por um sistema de 

direção estratégica ágil, capaz de distribuir eficientemente os recursos e orientado para os seus objetivos 

estratégicos. Dispõe, ainda, de serviços organizados que servem, transversalmente, toda a instituição.  

Dispõe de uma oferta formativa diversificada, transversal às suas Escolas e que assegura a formação integral 

das pessoas, fomentadora do sucesso, da autoaprendizagem e da capacidade de empreender. Usa métodos e 

processos de ensino/aprendizagem inovadores, atrativos, suportados em novas tecnologias e um ambiente 

académico estimulante. Desenvolve os seus processos formativos com grande proximidade ao tecido social e 

económico visando a aproximação dos estudantes ao seu papel social futuro e à realidade do mundo empresarial 

e do trabalho.  

A ESS, enquanto unidade orgânica do IPVC, constitui-se por uma comunidade educativa qualificada, inovadora e 

participativa, comprometida com a formação humanista, com a criação e gestão do conhecimento e da cultura, da 

investigação, da ciência, da tecnologia e da arte e com a prestação de serviços à comunidade. 
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Numa lógica de articulação decorrente dos desafios colocados ao Ensino Superior na área da Saúde, aos 

contextos da profissão e do trabalho, a ESS criou novos cursos, que evoluíram de uma forma articulada com as 

formações ministradas, quer ao nível da licenciatura em Enfermagem, quer das pós-graduações, 

designadamente: o Curso de Mestrado de Gestão das Organizações - Ramo Gestão de Unidades de Saúde, em 

parceria com a APNOR - Associação de Politécnicos do Norte, o Curso de Mestrado em Enfermagem Médico-

Cirúrgica; o Curso de Mestrado em Enfermagem de Saúde Comunitária; o Curso de Mestrado em Enfermagem 

de Reabilitação; o Curso de Mestrado em Cuidados Paliativos e o Curso de Mestrado em Enfermagem de Saúde 

Materna e Obstetrícia, em parceria com Escola Superior de Enfermagem de Vila Real da Universidade de Trás-

os-Montes e Alto Douro e Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Bragança; o Curso de Mestrado 

em Promoção e Educação para a Saúde, parceria com a Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de 

Viana do Castelo. 

Partilhando a estratégia formativa do IPVC, este CE visa a formação de profissionais altamente qualificados no 

âmbito científico, técnico humano e cultural para uma prestação de cuidados de enfermagem abrangendo as 

diferentes áreas e domínios de intervenção profissional, e que tem sido amplamente reconhecidos quer a nível 

nacional quer internacional. 

 

1.3 Meios de divulgação dos objetivos aos docentes e aos estudantes envolvidos no ciclo de estudos. 

A apresentação do Ciclo de Estudos (CE), seus objetivos, duração, perfil e saídas profissionais, assim como 

plano curricular e condições de acesso estão explicitamente descritos no portal da ESS (www.ess.ipvc.pt), na 

ligação associada ao mesmo. No início de cada ano letivo são dinamizadas reuniões com os docentes e 

estudantes envolvidos na CE para a divulgação dos objetivos gerais e funcionamento. Na primeira aula de cada 

UC é efetuada a apresentação dos objetivos específicos dessa UC, programa e metodologias de avaliação. Esta 

informação também é disponibilizada através da plataforma de e-learning do IPVC (http://elearning.ipvc.pt). 

Ao longo do curso são efetuadas reuniões com estudantes e docentes, onde este assunto é retomado em 

articulação com a apreciação/avaliação dos percursos formativos. Para além disto, foram amplamente divulgados 

no processo de articulação com as instituições de saúde que acolhem os estudantes e com os enfermeiros que 

os acompanham.  

Acresce referir o debate que tem vindo a ser feito sobre a análise/revisão do plano de estudos em sede de 

diferentes órgãos. 

  

http://www.ess.ipvc.pt/
http://elearning.ipvc.pt/


Relatório Anual do Curso de Licenciatura em Enfermagem 

 

 
 

12 
 

 
Pág. 12  

 
  

2. Organização Interna e Mecanismos de Garantia da Qualidade 

2.1. Organização Interna 

2.1.1 Descrição da estrutura organizacional responsável pelo ciclo de estudo, incluindo a sua aprovação, 
a revisão e atualização dos conteúdos programáticos e a distribuição do serviço docente. 

A aprovação da criação ou restruturação de Ciclos de Estudos (CE) é da competência do Presidente, com 

parecer da Direção da UO, Conselho Pedagógico (CP), Área Cientifica (AC) e do Conselho Técnico-Científico 

(CTC). A Coordenadora de Curso elabora o relatório anual do CE, que é apreciado pela Direção e pelo CP da 

Escola. Este relatório pode conter propostas de alteração ou ações de melhoria do CE, sujeitas a aprovação 

pelos órgãos competentes. O CC articula com os responsáveis das UCs a atualização dos programas, que são 

aprovados pelo CTC, e garante a sua concretização. Anualmente, os CC identificam as necessidades de serviço 

docente do curso. Com base nessa informação, as AC, através dos seus grupos disciplinares, propõem 

contratação, renovação de contratos e distribuição de serviço docente aos diretores das UO’s que enviam à 

respetiva Comissão Técnico-científica para aprovação em CTC e homologação pela Presidência. 

 

2.1.2. Participação ativa de docentes e estudantes  

A participação dos docentes é assegurada pela sua intervenção no Conselho Geral, CTC, AC, CP, Coordenações 

de Curso, Comissões de Curso e de Auto-Avaliação. Além disso, essa participação é ainda promovida em 

reuniões periódicas de docentes, participação em inquéritos de avaliação do funcionamento do IPVC, intervenção 

em processos pedagógicos e académicos chave como a preparação de materiais pedagógicos, análise de 

pedidos de creditação de competências, júris de provas, acompanhamento de estágios, etc. 

A participação dos estudantes é assegurada através da sua representação no Conselho Geral, CP, Comissão de 

Curso e de Auto-Avaliação, intervenção das Associações e Federação de Estudantes, Inquéritos de avaliação da 

Qualidade de Ensino, das Bibliotecas e dos Serviços de Acão Social. 

O facto de os estudantes integrarem a maioria dos órgãos mencionados e em particular a Comissão de Curso da 

Licenciatura em Enfermagem (CCLE) promove uma cultura de envolvência nas tomadas de decisão inerentes à 

vida da ESS. Reconhecidamente, os estudantes que integram esta Comissão têm assumido um papel ativo e de 

grande envolvência na mediação dos processos e na dinamização do exercício da cidadania ativa, nas suas 

diferentes esferas. 

Para além do enunciado, destacam-se os desenvolvimentos resultantes da discussão e análise de assuntos 

abordados em reuniões, realizadas ao longo do ano, com docentes, estudantes e Comissão de Curso, com 

implicações nas mudanças organizacionais e pedagógicas operadas – facto reconhecido, sobretudo por 

estudantes. Neste domínio inscrevem-se, também, as reuniões dinamizadas com os diferentes órgãos, 

isoladamente e/ou parceria. Os relatórios das UC’s, pela informação veiculada, constituem igualmente uma via 

privilegiada de participação.  

A participação dos estudantes no Inquérito de Avaliação da Satisfação e Qualidade de Ensino (IASQE) tem vindo 

a diminuir apesar da coordenação do curso, dos regentes das UC e dos representantes de turma (pela 



Relatório Anual do Curso de Licenciatura em Enfermagem 

 

 
 

13 
 

 
Pág. 13  

 
  

proximidade aos colegas), presencialmente e/ou por correio eletrónico, procurar, em diferentes momentos, 

incentivar os estudantes para a realização da referida avaliação. Uma das eventuais condicionantes da adesão 

dos estudantes ao preenchimento do inquérito, pode estar relacionada com o facto destes se encontrarem a 

realizar ensinos clínicos/estágio em vários pontos do distrito, principalmente no 2º semestre.  

 

Quadro 5 - Participação do Estudantes no IASQE 

Curso Licenciatura em 

Enfermagem  

2011/2012 2012/2013 2013/2014 

1º S 2º S 1º S 2º S 1º S 2º S 

% Participação IASQE 47%  36,40% 56,50% 25,30% 43,1%3 
25,8%* e 
20,2%** 

*Opiniões sobre o curso 

** Opiniões sobre as UC´s e docentes associados. 

 

Pelo Quadro 5 percebe-se uma evolução na participação dos estudantes no IASQE de 2011/2012 para 

2012/2013 no 1.º semestre; e verifica-se um decréscimo no 2º semestre ao longo dos três anos, pelos motivos 

mencionados anteriormente – no 2.º e 3. anos, os ensinos clínicos decorrem no 2.º semestre e no 4.º ano 

decorrem ao longo de todo o ano letivo. No ano 2013/2014 verificou-se uma diminuição significativa na 

participação no inquérito no primeiro semestre, apesar de se terem mantido as estratégias de motivação para 

resposta, disponibilizando tempo e espaço para tal. 

É de referir que no 2.º semestre são apresentados dois valores, dada a especificidade do inquérito – questões 

relacionadas com os ensinos clínicos/estágios – que conduziu à geração de dois relatórios relativos ao mesmo 

inquéritos (1- conceitos e opiniões sobre o curso; 2- conceitos e opiniões sobre as UC´s e docentes associados) 

  

2.2. Garantia da Qualidade 

2.2.1 Estruturas e mecanismos de garantia da qualidade para o ciclo de estudos. 

O IPVC tem implementado um Sistema de Gestão e de Garantia da Qualidade (SGGQ), certificado desde 2009, 

no âmbito da ISO 9001 por entidade acreditada pelo IPAC e certificado pela A3ES desde janeiro de 2013. O 

sistema está organizado em processos e orientado para a melhoria da qualidade do ensino e aprendizagem e 

atividades de IDI, de gestão e de suporte. O SGGQ, coordenado pelo Gabinete de Avaliação e Qualidade (GAQ), 

gera informação para definir medidas de melhoria contínua dos ciclos de estudos e procura o comprometimento 

de todos os atores neste processo. O GAQ apoia as Coordenações de Curso nos mecanismos de Garantia da 

Qualidade, em cooperação com órgãos e serviços que intervém nas atividades administrativas, científicas e 

pedagógicas. Anualmente, é implementado um Programa de Auditorias, permitindo definir causas de ocorrências 

e ações corretivas. São elaborados Relatórios das UC’s e de Curso que permitem, juntamente com os Relatórios 

                                                           
3 Os valores relativos ao 1.º semestre de 2013/2014 apresentados diferem dos constantes no Relatório do IASQE enviado 

pelo GAQ, devido a um erro no universo de estudantes contabilizados, dado que não devem ser incluídos os estudantes do 
2º e 4º anos uma vez que todas as UCs são anuais e, por isso, apenas são avaliadas no 2º semestre 
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das auditorias, Relatórios de auscultação às partes interessadas e com os resultados dos indicadores de 

desempenho dos processos relacionados com o ensino e aprendizagem, efetuar uma análise do grau de 

cumprimento dos objetivos e definir ações de melhoria para o ciclo de estudo. 

Os indicadores do Processo FOR evidenciam nos seus subprocessos: Planeamento (Elaboração de horários, 

Calendarização das avaliações, Criação/atualização de programas de UC´s) e Execução (Atividade letiva, 

Estágios/Ensinos Clínicos/IPP/ Projeto de dissertação, Mobilidade, Atendimento ao aluno e Avaliação e analise 

das atividades do Curso), que todas as metas foram atingidas.  

O CE foi submetido a Auditorias Internas a 3 de janeiro, 10 de julho e 15 de dezembro de 2014. 

A Comissão de Curso faz uma análise e síntese das necessidades que emergem dos diferentes relatórios com 

vista a introduzir ações de melhoria no âmbito das suas competências, endereçando as restantes para os órgãos 

competentes. 

 

2.2.2. Procedimentos para a recolha de informação, acompanhamento e avaliação periódica do CE 

O GAQ tem implementado procedimentos de auscultação para avaliar o grau de satisfação das partes 

interessadas incluindo a realização de inquéritos e monitorização de sugestões e reclamações e estudos de 

follow-up, feitos a antigos estudantes, parceiros e instituições empregadoras. Destaca-se o inquérito de avaliação 

da satisfação da qualidade de ensino (IASQE) aplicado semestralmente aos estudantes, que inclui uma 

componente de avaliação da escola, dos docentes e das UC’s, ECTS e do CE no seu todo. É continuamente 

monitorizada informação relativa a candidaturas e colocações, caracterização dos estudantes, sucesso, 

abandono e empregabilidade para o CE, que juntamente com os relatórios resultantes das auditorias internas e 

dos processos de auscultação e avaliação da satisfação, são usados para a avaliação periódica do CE e 

reportados no Relatório anual de Curso. 

Para além dos resultados evidenciados no Anexo II, salienta-se a taxa de 100% relativa à disponibilização dos 

conteúdos programáticos das UC`s, assim como, a taxa de execução dos mesmos. O mesmo se verifica em 

relação ao número de horas lecionadas face às previstas, taxa de cumprimento de lançamento de sumários e 

avaliações. O acompanhamento das dificuldades expressas e propostas de melhoria foi analisado em contexto 

de CC, evidenciando-se os resultados no referido anexo. 

 Com base nos resultados, são definidas ações de melhoria, apresentadas posteriormente. 

É, ainda, de referir que o Curso foi submetido a acreditação preliminar pela A3ES tendo recebido parecer 

favorável (março de 2011). A avaliação externa pela Agência está prevista para o período de 2015/2016. 

 

2.2.3. Discussão e utilização dos resultados das avaliações  

Os relatórios de Inquéritos, nomeadamente, os relacionados com a biblioteca e a qualidade de ensino, e o 

Relatório de Curso são analisados em CP e são divulgados à comunidade através do portal da Escola/IPVC. 

Poderão também ser analisados em reuniões de docentes e de estudantes do CE. As ações de melhoria 
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propostas são submetidas à Direção da Escola, coordenadas com a AC/GD e no caso de envolverem 

modificações ao plano de estudos, também ao CTC. As ações são planeadas entre a Coordenação de Curso e a 

Direção, definidos responsáveis e prazos de implementação. O acompanhamento e a análise da eficácia das 

ações implementadas para a melhoria do CE é da responsabilidade da CC que reporta à Direção e regista no 

relatório de Curso seguinte. O seguimento das ocorrências detetadas em auditorias, acompanhamento de 

sugestões e reclamações e avaliação da eficácia das ações corretivas é da responsabilidade do GAQ, que 

também monitoriza os indicadores desempenho dos processos e dos objetivos gerais da Qualidade do SGGQ, 

definidos anualmente, e reporta nos Balanços da Qualidade para Revisão do Sistema. 

Tendo por base as avaliações que integram os documentos mencionados e ainda, os registos das reuniões com 

docentes, estudantes, órgãos da ESS, e da própria Comissão de Curso, foram introduzidas medidas corretivas, 

de acordo com as propostas expressas no Relatório do ano transato. Assim, verificámos: 

- Continuar a melhorar o circuito de informação e colaboração entre a CCLE, o Conselho Pedagógico e a 

Direção, com adesão efetiva quer de estudantes quer docentes; 

- Promoção do processo de integração dos novos estudantes à ESS e ao Ensino Superior, através da 

receção e acolhimento nas diferentes fases de acesso. Deu-se continuidade a estas medidas e foram 

organizadas e desenvolvidas em parceria com o Conselho Pedagógico;  

- Os trabalhos desenvolvidos no âmbito das UCs – Investigação II e Prática de Investigação, integrados 

no Projeto Observatório de Saúde (parceria entre a ESS e o Gabinete Cidade Saudável da Câmara 

Municipal de Viana do Castelo) foram apresentados numa sessão para a qual foram convidados os 

responsáveis do Gabinete das Cidade Saudável; 

- Deu-se continuidade ao Dossier Pedagógico em suporte de papel e suporte digital, conforme Circular 

ESS-D-3/2010; 

- A Comissão de Curso concluiu o trabalho sobre a articulação e continuidade entre os objetivos, 

conteúdos e competências das diferentes Unidades Curriculares, ao longo do curso construindo o 

quadro de competências que teve por base as Competências dos Enfermeiros de Cuidados Gerais 

definidas pela Ordem dos Enfermeiros e as competências transversais de acordo com descritores de 

Dublin, que deve sustentar o desenvolvimento do curso/UC a elaboração e análise dos programas da 

UC que constituem o curso. O resultado deste trabalho sustenta a análise e avaliação do ciclo de 

estudos; 

- Foram solicitados ajustes em algumas UCs relativamente à definição de competências de acordo com o 

quadro de competências referido no sentido da articulação, continuidade e coerência nos processos de 

formação de enfermeiros de cuidados gerais;    

- Em algumas UCs, para uma resposta mais cabal às necessidades sentidas pelos estudantes, nos 

domínios do saber e saber fazer, foi alterada a tipologia de aulas nomeadamente nas UCs: Enfermagem 

- Saúde Mental e Prática de Investigação, em que aulas teórico-práticas foram convertidas em aulas 
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práticas; Psicopatologia da Infância e Adolescência em que aulas teóricas foram convertidas em aulas 

teórico-práticas;  

- Partindo das avaliações efetuadas e de acordo com as necessidades sentidas por solicitação da CCLE, 

constituiu-se grupo de trabalho para contextualizar e construir proposta de alteração ao Plano de 

Estudos;   

- Articulação, em continuidade, da Coordenadora Institucional do Programa de Mobilidade/ESS com a 

CCLE no que se refere aos procedimentos relacionados com a mobilidade de estudantes, conforme 

definido no SGGQ; 

- Com a finalidade de contribuir com propostas para a melhoria da praxis da supervisão dos estudantes 

em ensino clinico, deu-se continuidade ao trabalho encetado no ano anterior que pretende conhecer a 

perceção dos estudantes e dos tutores sobre a supervisão clinica (trabalho de investigação) cuja análise 

de resultados levou a realização de um novo projeto - dispositivo de formação: “Supervisão Clinica – 

Formar para a Qualidade” levado a cabo em janeiro de 2014. Da sua avaliação emergiu a necessidade 

de dar continuidade ao mesmo com dois novos momentos formativos: “Comunicação no processo 

supervisivo dos estudantes” realizada em outubro de 2014 e “ A Avaliação da e para a aprendizagem 

dos estudantes em Ensino Clinico” a realizar em janeiro/fevereiro de 2015. 

- Manutenção dos protocolos com as instituições parceiras, que deram respostas às necessidades de 

formação dos estudantes. 

Relativamente aos aspetos a otimizar referidos no relatório anterior, verificou-se que as necessidades foram 

superadas à exceção dos aspetos só passíveis de resolver com uma alteração do plano de estudos, situação que 

está ser estudada e que resultará na apresentação de uma proposta no final do próximo ano. 

No ponto 10 será apresentada a situação de implementação de ações previstas no relatório de Curso de 2011/12 

e 2012/13. 

O CE será objeto de Acreditação por parte da A3ES no período de 2015/2016 

 

2.2.4. Outras vias de avaliação/acreditação 

O SGGQ do IPVC está certificado pela Norma Internacional ISO 9001, desde Janeiro de 2009 e obteve em 

Janeiro de 2013 a certificação do SGGQ pela A3ES. 
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3. Recursos Materiais e Parcerias 

3.1 Recursos Materiais 

3.1.1 Instalações Físicas (em 13/14)  

 
Quadro 6 - Recursos Materiais – Áreas disponíveis 

Recursos Materiais – Áreas Disponíveis / reformuladas 

Tipo de Espaço Área (m2) 

Nada a referir em relação a 2012/2013 ____ 

 

3.1.2 Recursos Materiais – Equipamentos (novos em 13/14) 

 

Quadro 7 - Recursos Materiais – Equipamentos 

Recursos Materiais – Novos Equipamentos e materiais em 2013/14 

Equipamento e material Número 

Nada a referir em relação a 2012/2013 ___ 

 

3.1.3 Recursos financeiros 

 
O IPVC atribui uma dotação orçamental à Escola em termos globais e não por curso. 

Em 01 de setembro a 31 de dezembro de 2013, a execução orçamental da ESS-IPVC foi de 746.302,79 €. De 01 

de janeiro a 31 de agosto de 2014, a execução orçamental foi de 1.253.716,78€, ambas com base na despesa 

paga. 

Face ao exposto, o total da execução orçamental da ESS relativa ao ano letivo de 2013/2014 ascende a 

2.000.019,57€. 

O orçamento atribuído tem permitido o cumprimento dos objetivos do ciclo de estudos. 

 

3.2. Parcerias 

3.2.1 Parcerias internacionais 

O IPVC tem definido os procedimentos, para a cooperação em projetos I&D, com apoio da OTIC, cooperação em 

mobilidade, com coordenação pelo GMCI e GEED (http://internacional.ipvc.pt ) e para cooperação em projetos de 

ensino, coordenado pelas direções da Escola e Presidência. A identificação de oportunidades para 

estabelecimento de parcerias para Mobilidade, I&D e Cooperação pode ser desencadeado pelos órgãos 

dirigentes do IPVC e das UO’s, por Coordenadores de Curso, AC, Docentes, Investigadores ou por qualquer 

http://internacional.ipvc.pt/
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colaborador do IPVC. Os contactos iniciais poderão ser realizados pelos proponentes ou pelo GMCI, que dará 

conhecimento desta intenção à Presidência do IPVC. O estabelecimento de parcerias para mobilidade poderá ser 

com base em acordos bilaterais entre instituições europeias detentoras da Carta Universitária Erasmus (EUC) ou 

através de acordos com Consórcios de Países Terceiros e/ou do Espaço Europeu, sendo o Coordenador 

Erasmus/ESS responsável pela seleção e seriação das pré-inscrições (efetuadas on-line no portal do IPVC), 

segundo critérios definidos pela Escola remetendo  a informação da seriação ao GMCI. A seleção dos bolseiros é 

da responsabilidade do  GMCI segundo critérios pré-definidos. 

O Plano de estudos - Learning Agreement/Training Agreement  (Documento disponibilizado pela Agência 

Nacional Programa de Aprendizagem ao Longo da Vida) é organizado segundo os procedimentos SGGQ, e a 

avaliação do estudante, segue o determinado no Decreto-lei nº 74/2006. 

 A mobilidade nacional faz-se através do Programa Vasco da Gama, a candidatura é recebida via GMCI ou 

diretamente para o Coordenador Vasco da Gama/ESS, sendo validada pelo Coordenador de Curso, em 

articulação com a Regente da(as) Unidade(es) Curricular(es), Coordenador Vasco da Gama e Coordenador da 

CTC.  

É entendimento da ESS que estas parcerias resultam em mais-valias para o processo de ensino/aprendizagem e 

para o desenvolvimento de uma cultura de partilha de saberes e experiências fundamental ao desenvolvimento 

da profissão. Assim, no âmbito do CLE temos vindo a promover a cooperação interinstitucional quer a nível 

nacional quer internacional. No que se refere à cooperação estabelecida a nível nacional, esta resulta 

fundamentalmente da articulação com instituições prestadoras de cuidados e que se constituem contextos 

formativos privilegiados bem como entre Escolas Superiores de Saúde/Enfermagem (mobilidade de estudantes).  

Nos termos expostos, a CCLE em articulação com a Gestora do Processo Cooperação Internacional da ESS, 

para além de incentivar os estudantes a aderir aos Programas de Mobilidade Nacional e Internacional, colabora 

ativamente na integração dos estudantes acolhidos pela nossa instituição. 

Quadro 8 - Parcerias Internacionais 

PARCERIAS 

Haute Ecole Libre Mosane (HELMO) 

Mikkeli University of Applied Sciences Ltd. 

Universidad de Sevilla 

Universidad Santiago de Compostela - Campus de Lugo 

Università degli Studi de Genova 

Universidad de Huelva 

Haute Ecole de Santé Vaud (HESAV) 

Haute École Libre de Bruxelles - Ilya Prigogine 

Haute Ecole de Santé Vaud (HESAV) 

Institut de Formation en Enfermagem Secteur Est - Hospices Civils de Lyon 

Institut de Formation Interhospitalier Theodore Simon 

Cruz Vermelha Faculdade de Medicina da Universidade de Riga Stradins 

http://www.hecvsante.ch/
http://www.ifits.fr/
http://www.rcmc.lv/
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3.2.2. Parcerias Nacionais  

O relacionamento com as entidades externas, no âmbito do ciclo de estudos, residiu, sobretudo, no 

âmbito do contexto da prática de cuidados a nível dos ensinos clínicos/estágios e da concretização de projetos de 

investigação.  

Estas entidades revelaram-se sempre de grande disponibilidade nos processos académicos dos estudantes.   

Realça-se o envolvimento dos estudantes na operacionalização e concretização dos projetos de grupo e/ou 

institucionais nas unidades de saúde onde decorreram. Salienta-se, ainda, que estes projetos contribuíram para a 

melhoria da prática dos cuidados nos diferentes settings, bem como, para o desenvolvimento de competências 

dos estudantes. 

Quadro 9 - Parcerias Nacionais 

 

3.2.3. Colaborações intrainstitucionais com outros ciclos de estudos 

Os Seminários realizados no âmbito dos Cursos de Mestrado, são abertos à participação dos estudantes do CLE 

e têm-se verificado a sua adesão. 

PARCERIAS 

Agrupamento de Escolas Frei Bartolomeu dos Mártires 

Administração Regional do Centro I.P. 

Administração Regional do Norte I.P. 

APPACDM 

Câmara Municipal de Viana do Castelo 

Casa de Saúde de S. João de Deus 

Casa de Saúde S. José 

Centro Hospitalar do Alto Ave (Guimarães) 

Centro Hospitalar Povoa de Varzim /Vila do Conde 

Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho 

Centro Regional de Alcoologia do Norte 

Centro Social e Paroquial Nossa Senhora de Fátima 

Gabinete de Atendimento à Família 

Hospital de Santa Maria Maior 

Hospital Magalhães de Lemos 

Hospital S. João - Porto 

Instituto da Droga e Toxicodependência 

Ordem dos Enfermeiros  

Santa Casa da Misericórdia de Ponte da Barca 

Santa Casa da Misericórdia de Esposende 

Unidade Local de Saúde do Alto Minho, EPE 

Unidade Local de Saúde de Matosinhos 
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4. Pessoal Docente e Não Docente 

4.1 Pessoal Docente 

4.1.1 Distribuição de Serviço Docente  

Quadro 10 - Distribuição do Serviço docente 

Nome do Docente 
Grau 

Académico 
Categoria 

Área 
Cientifica 

Regime 
de 

tempo 
% 

Unidade Curricular 

Ana Maria Seco Alves de 
Sousa 

Licenciatura 
Professor 
Adjunto 

Enfermagem 100 

Saúde - Indivíduo, Família e Comunidade 

Estágio de Enfermagem Hospitalar 

Saúde - Indivíduo, Família e Comunidade 

Ensino Clínico - Saúde Mental e 
Psiquiatria 

Enfermagem - Saúde do Adulto e Idoso I 

António Pedro Queirós Pereira Doutor 
Professor 
Adjunto 

Sociologia e 
outros 

estudos 
 

Saúde - Indivíduo, Família e Comunidade 

Sociologia II 

Sociologia I 

Psicosociologia das Organizações 

Arminda Celeste Maciel Lima 
Vieira 

Mestre 
Professor 
Adjunto 

Saúde 100 

Ética, Deontologia, Aspectos Jurídicos da 
Profissão I 

Enfermagem - Saúde do Adulto e Idoso I 

Ética, Deontologia, Aspectos Jurídicos da 
Profissão II 

Fundamentos de Enfermagem 

Carlos Lousada Lopes Subtil Mestre 
Professor 
Coordena

dor 

Ciências da 
Educação 

100 

Saúde - Indivíduo, Família e Comunidade 

Investigação II 

Prática de Investigação 

Estágio de Formação e Desenvolvimento 
Profissional 

Cidália Maria de Barros Ferraz 
Amorim 

Doutor 
Professor 
Adjunto 

Enfermagem 100 

Saúde - Indivíduo, Família e Comunidade 

Formação e Desenvolvimento Profissional 

Estágio de Formação e Desenvolvimento 
Profissional 

Estágio de Enfermagem em Saúde 
Comunitária 

Clara de Assis Coelho de 
Araújo 

Doutor 
Prof 

Coordena
dor 

Psicologia 100 

Prática de Investigação 

Enfermagem - Saúde do Adulto e Idoso I 

Estágio de Enfermagem Hospitalar 

Ensino Clínico - Ortotraumatologia 

Estágio de Gestão 

Clementina dos Prazeres 
Fernandes Sousa 

Mestre 
Professor 
Adjunto 

Enfermagem 100 

Enfermagem - Saúde do Adulto e Idoso I 

Investigação I 

Investigação II 

Enfermagem - Urgência e Emergência 

Fundamentos de Enfermagem 

Eva da Silva Lima Doutor 
Professor 
Adjunto 

Línguas e 
Literaturas 

estrangeiras 
100 

Língua Estrangeira (Inglês) 1.º Ano 

 
Língua Estrangeira (Inglês) 2.º ano 
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Humberto Elísio de Andrade 
Faria 

Mestre 
Eq prof 
Adjunto 

Ciências da 
Educação 

30 

Bacteriologia, Parasitologia e Virulogia 

Enfermagem - Saúde do Adulto e Idoso I 

Enfermagem - Saúde do Adulto e Idoso II 

João Miguel Ferreira Moura 
Alves 

Doutor 
Prof 

Adjunto 
convidado 

Biologia e 
Bioquímica 

60 Bioquímica e Biofísica 

Luís Carlos Carvalho da 
Graça 

Doutor 
Professor 
adjunto 

Enfermagem 100 

Prática de Investigação 

Fundamentos de Enfermagem 

Investigação I 

Investigação II 

Bio-Estatística 

Estágio de Enfermagem em Saúde 
Comunitária 

Manuel Gomes Afonso Mestre 
Eq Prof 
Adjunto 

Saúde 50 Anatomia e Fisiologia 

Manuel Joaquim Brito Passos Doutor 
Assistente 
convidado 

Saúde 40 

Saúde - Indivíduo, Família e Comunidade 

Estágio de Enfermagem Hospitalar 

Ensino Clínico - Enfermagem do Adulto e 
Idoso I 

Ensino Clínico - Saúde Mental e 
Psiquiatria 

Maria Albertina Álvaro 
Marques 

Mestre 
Prof 

Adjunto 
Enfermagem 100 

Enfermagem - Saúde do Adulto e Idoso I 

Enfermagem - Saúde do Adulto e Idoso II 

Enfermagem - Urgência e Emergência 

Ensino Clínico - Enfermagem do Adulto e 
Idoso II 

Maria Augusta Moreno 
Delgado da Torre 

Mestre 
Prof 

Adjunto 
Enfermagem 100 

Ensino Clínico - Saúde Materna e 
Obstétrica 

Estágio de Enfermagem Hospitalar 

Enfermagem de Saúde Reprodutiva 

Maria Aurora Gonçalves 
Pereira 

Doutor 
Professor 
Coordena

dor 

Ciências da 
Educação 

100 

Investigação II 

Prática de Investigação 

Enfermagem - Saúde do Adulto e Idoso I 

Maria Cândida Cracel Viana Mestre 
Prof 

Adjunto 
Ciências da 
Educação 

100 

Fundamentos de Enfermagem 

Investigação II 

Prática de Investigação 

Estágio de Enfermagem em Saúde 
Comunitária 

Maria Carminda Soares 
Morais 

Doutor 
Professor 
Coordena

dor 

Ciências da 
Educação 

100 

Epidemiologia 

Gestão e Organização Profissional 

Estágio de Gestão 

Estágio de Enfermagem em Saúde 
Comunitária 

Maria de Fátima Esteves Dias 
Franco 

Mestre 
Prof 

Adjunto 
Enfermagem 100 

Enfermagem de Saúde Infantil e 
Adolescência 

Ensino Clínico - Saúde Infantil e Pediatria 

Maria de La Salete Esteves 
Calvinho 

Doutor 
Prof.ª 

Adjunta 
Psicologia 100 

Enfermagem - Saúde do Adulto e Idoso I 

Enfermagem - Saúde do Adulto e Idoso II 

Ensino Clínico - Enfermagem do Adulto e 
Idoso II 

Maria de La Salete Rodrigues 
Soares 

Doutor 
Prof 

Adjunto 
Enfermagem 100 

Enfermagem - Saúde do Adulto e Idoso II 

Ensino Clínico - Ortotraumatologia 

Estágio de Enfermagem Hospitalar 

Fundamentos de Enfermagem 

Maria Filomena Mouta 
Ferreira 

Licenciatura 
Eq Assist. 
2 trienio 

Artes do 
Espetáculo 

30 
Expressão Corporal - 1.º ano 

Expressão Corporal - 2.º ano 
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Maria Isabel Soares Parente 
Lajoso Amorim 

Doutor 
Professor 
Coordena

dor 
Saúde 100 

Enfermagem - Saúde Mental 

Estágio de Enfermagem Hospitalar 

Ensino Clínico - Saúde Mental e 
Psiquiatria 

Maria José Lopes Fonseca Mestre 
Prof 

Adjunto 
Ciências da 
Educação 

100 

Enfermagem - Saúde do Adulto e Idoso I 

Enfermagem - Urgência e Emergência 

Ensino Clínico - Ortotraumatologia 

Estágio de Gestão 

Maria Luisa Ramos dos 
Santos 

Doutor 
Professor 
Coordena

dor 
Psicologia 100 

Saúde - Indivíduo, Família e Comunidade 

Psicologia II 

Psicopatologia da Criança e Adolescente 

Psicologia I 

Maria Manuela Amorim 
Cerqueira 

Doutor 
Professor 
Coordena

dor 
Enfermagem 100 

Estágio de Enfermagem em Saúde 
Comunitária 

Enfermagem - Saúde do Adulto e Idoso I 

Ensino Clínico - Enfermagem do Adulto e 
Idoso I 

Maria Salomé Martins Ferreira Doutor 
Professor 
Adjunto 

Psicologia 100 

Ensino Clínico - Ortotraumatologia 

Estágio de Enfermagem Hospitalar 

Estágio de Formação e Desenvolvimento 
Profissional 

Estágio de Gestão 

Maria Teresa Fitas Peres 
Filipe de Araújo 

Mestre 
Professor 
Adjunto 

Saúde 100 

Fundamentos de Enfermagem 

Ensino Clínico - Saúde Infantil e Pediatria 

Enfermagem de Saúde Reprodutiva 

Raquel Beatriz Leitão de Sá 
Loureiro Ferreira da Silva 

Doutor 
Professor 
Adjunto 

Terapia e 
Reabilitação 

100 
Nutrição e Alimentação Racional 

Nutrição e Alimentação Dietética 

Sandra Marisa Barbosa de 
Alpuim Gonçalves 

Mestre 
Eq 

Assistente 
2º trienio 

Saúde 100 

Fundamentos de Enfermagem 

Enfermagem de Saúde Reprodutiva 

Ensino Clínico - Saúde Materna e 
Obstétrica 

Amélia dos Anjos Teixeira de 
Sousa 

Licenciatura 
Assist. 

Convidado 
Enfermagem 40 

Ensino Clínico - Enfermagem do Adulto e 
Idoso I 

Ana Paula São João Licenciatura 
Assist. 

Convidada 
Enfermagem 40 

Ensino Clínico - Enfermagem do Adulto e 
Idoso II 

Carlos Manuel Caldas da 
Silva 

Licenciatura 
Assist. 

Convidado 
Enfermagem 30 

Ensino Clínico - Enfermagem do Adulto e 
Idoso II 

Jacinta Maria Pisco Alves 
Gomes 

Mestre 
Assist. 

Convidada 
Enfermagem 40 

Ensino Clínico - Enfermagem do Adulto e 
Idoso I 

João José Soares Faria Mestre 
Assist.Con

vidado 
Gestão e 

Admisitração 
40 

Ensino Clínico - Enfermagem do Adulto e 
Idoso I 

Maria da Graça Fernandes 
Lopes 

Mestre 
Assist. 

Convidada 
Saúde 40 

Ensino Clínico - Enfermagem do Adulto e 
Idoso II 

Maria da Graça Soveral 
Barbosa 

Licenciatura 
Assist. 

convidada 
Saúde 20 Farmacologia 

Maria de Fátima da Cunha 
Pereira 

Mestre 
Assist. 

convidada 
Enfermagem 40 

Ensino Clínico - Enfermagem do Adulto e 
Idoso II 

Natália Amorim de Freitas Licenciatura 
Assist. 

Convidado 
Enfermagem 40 

Ensino Clínico - Enfermagem do Adulto e 
Idoso I 

Sandra Cristina Queirós 
Batista Félix 

Licenciatura 
Assist. 

Convidada 
Enfermagem 40 Ensino Clínico - Saúde Infantil e Pediatria 

Sérgio Carteado Licenciatura 
Assist. 

convidado 
Matemática 20 

Informática na Óptica do Utilizador - 1.º 
ano 

Informática na Óptica do Utilizador - 2.º 
ano 

Sérgio Guimarães Licenciatura 
Assist. 

convidado 
Enfermagem 40 

 
Fundamentos de Enfermagem 
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Sónia Cristina Gomes Lopes Licenciatura 
Assist. 

Convidada 
Enfermagem 40 Fundamentos de Enfermagem 

Vânia Alexandra Linhares da 
Costa 

Licenciatura 
Assist. 

Convidada 
Enfermagem 40 

Ensino Clínico - Enfermagem do Adulto e 
Idoso II 

Vânia Marisa Rodrigues 
Afonso 

Licenciatura 
Assist. 

Convidada 
Enfermagem 40 Fundamentos de Enfermagem 

 

4.1.2 Dados da equipa docente  

 
Quadro 11 - Dados da equipa docente 

 N.º/ ETI % 

Docentes do CE a tempo integral na instituição 25 56 

Docentes do CE em tempo integral com grau de doutor 15 33 

Docentes do CE com grau de doutor 17 38 

Docentes não doutorados com grau de mestre (pré-Bolonha) 16 36 

Docentes do CE com o grau de doutor especializados nas áreas fundamentais* do CE 4 09 

Docentes em tempo integral com o título de especialista 4 09 

Especialistas, não doutorados, de reconhecida experiência e competência profissional nas 
áreas fundamentais* do CE 

4 09 

Docentes do CE a tempo integral, com ligação a instituição há mais de 3 anos 25 56 

Docentes inscritos em programas de doutoramento há mais de um ano 5 11 

 

Cumpriu-se os requisitos à exceção do número de docentes a tempo integral, devido ao número de aposentações 

nos últimos anos, à cessação de contrato de um docente e à não substituição dos mesmos. Esta situação só 

poderá ser superada pela afetação de docentes a tempo integral. 

4.1.3. Avaliação do desempenho dos docentes e medidas para a sua permanente atualização 

O IPVC considera que o potencial das pessoas pode ser melhor usado através da partilha de valores e de uma 

cultura de confiança e de responsabilização, que encoraje o envolvimento de todos. Baseado numa gestão e 

partilha de conhecimentos, dentro de uma cultura de aprendizagem contínua, inovação e melhoria, procura-se: 

transmitir a importância da contribuição de cada um; identificar fatores que constituem obstáculo ao trabalho; 

aceitação das responsabilidades; avaliar o seu desempenho, em função de objetivos e metas; estimular o reforço 

das suas competências, conhecimentos e experiência e sua partilha; a discussão aberta de problemas e 

questões relevantes. O Regulamento do Sistema de Avaliação do Desempenho do Pessoal Docente do IPVC, 

está implementado e define os mecanismos para a identificação dos objetivos do desempenho docente para 

cada período de avaliação, explicitando a visão da instituição, nos seus diversos níveis, ao mesmo tempo que 

traça um quadro de referência claro para a valorização das atividades dos docentes e estabelece, ainda, as 

regras para alteração do posicionamento remuneratório de acordo com os artigos 35º-A e 35º-C do Estatuto da 

Carreira do Pessoal Docente do Ensino Superior Politécnico (ECPDESP). As medidas para a atualização do 



Relatório Anual do Curso de Licenciatura em Enfermagem 

 

 
 

24 
 

 
Pág. 24  

 
  

corpo docente não poderão ser vistas, no momento atual, afastadas da obrigação legal das instituições de ensino 

superior criarem condições aos seus docentes para fazerem ou concluírem a sua formação avançada, como 

condição básica da sustentabilidade do próprio subsistema, da própria instituição e do acesso à carreira por parte 

dos docentes. Até ao final de 2011, o programa PROTEC - Programa de apoio à Formação Avançada de. 

Docentes do Ensino Superior, acordado entre o MCTES e o CCISP e gerido pela FCT, permitiu um impulso na 

formação avançada dos docentes do ensino superior politécnico, contratualizando essa formação com 

universidades europeias. Além da formação avançada o IPVC têm mantido uma atitude de incentivo e ajuda à 

atualização permanente do corpo docente, quer através de formação organizada internamente, quer por apoio à 

participação em formação externa quer, ainda, pela concessão do estatuto de bolseiro. A própria existência do 

Sistema de Gestão e de Garantia da Qualidade, em que, no âmbito do Processo de gestão dos Recursos 

Humanos, se diagnosticam as necessidades formativas e se elaboram Planos anuais de Formação, apoia a 

política de formação da instituição. A instituição assume que a qualidade do ensino & aprendizagem, de 

investigação e de prestação de serviços se baseia nas qualificações e competências dos seus docentes e 

funcionários. De referir ainda, nesta política de Melhoria da Qualidade, a realização periódica dos inquéritos de 

avaliação da qualidade de ensino aos estudantes e inquéritos de avaliação da satisfação aos docentes. Com 

base no RJIES e nos Estatutos, todas estas informações são debatidas a nível das direções das UO’s, das 

AC/GD, do Conselho de Gestão alargado, dos Conselhos Técnico-Científico e Pedagógico e das Comissões de 

Curso. 

4.2 Pessoal Não Docente  

4.2.1 Número, regime e qualificação do pessoal não docente  

A implementação dos novos Estatutos do IPVC, conduziu a uma reestruturação transversal, com a centralização 

nos Serviços Centrais dos seguintes serviços: Direção de Serviços Administrativos e Financeiros, Direção de 

Serviços Informáticos, Divisão de Serviços Técnicos, Divisão de Serviços Académicos, Divisão de Recursos 

Humanos, Gabinete de Comunicação e Imagem, Gabinete de Mobilidade e Cooperação Internacional, Gabinete 

de Avaliação e Qualidade e a OTIC. De referir ainda os funcionários dos SAS (Gabinete de Saúde, Bolsas, 

Residências, Cantinas e bares,…) 

Para além do apoio dos funcionários dos serviços mencionados (1 funcionário por cada serviço), na ESS existem 

11funcionários não docentes, em regime de contrato em funções públicas por tempo indeterminado (Quadro n.º 

12). Para além destes, contamos, ainda, com o apoio de dois seguranças. 
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Quadro 12 - Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos 

Serviço/Pessoal não Docente Categoria Habilitações Literárias 

Serviços Académicos 

Maria Augusta S. Barreiros Assistente Técnico 12º Ano 

Maria Regina Coelho Lopes Vieira Coordenador Técnico 12º Ano 

Balcão Único 

Ana Maria G. Lopes Alves Técnico Superior 9º Ano 

Sofia Margarida Velho Assistente Técnico 12º Ano 

Serviço de Expediente e Arquivo 

Maria Goreti Martins Traila Assistente Técnico 12º Ano 

Secretariado Direção 

Pedro Nuno de Freitas Araújo  Técnico Superior Licenciatura   

Secretariado de Apoio aos Cursos 

Anabela Esteves de Sousa Assistente Técnico 12º Ano  

Secretariado CTC/C. Pedagógico/Apoio Audiovisuais 

Nuno Vieira de Carvalho Assistente Técnico 12º Ano 

Biblioteca 

Alfredo Alberto Alves Assistente Técnico 12º Ano 

Sandra Cristina S. Sousa Técnico Superior Mestrado 

Telefonista 

Maria Teresa F. Cruz Lancha Assistente Operacional 9º Ano 

 

O pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos, possui formação contínua desenvolvida em 

temáticas que muito favorecem os desenvolvimentos do Curso, como se pode constatar no quadro seguinte. 

 

Quadro 13 - Formação Contínua Pessoal não Docente da ESS 

Nome Formação 2013/14 

Alfredo Alberto Lopes Alves 
Portal do Eurostat  

Plataforma ON.IPVC.PT 

Pedro Nuno Freitas Araújo 

Orçamento do Estado para 2014 e Reforma do IRC, 
Encerramento de Contas de 2013 

Sistema Automático de Deteção de Incêndios do IPVC 

Utilizar o SPSS no processo de tratamento e análise 
inferencial de dados 

Primeiros Socorros (Dez. 2014) 

Maria Augusta Silva Barreiros 
Plataforma ON.IPVC.PT 

Primeiros Socorros (Dez. 2014) 



Relatório Anual do Curso de Licenciatura em Enfermagem 

 

 
 

26 
 

 
Pág. 26  

 
  

Maria Goreti Martins Traila 
Plataforma ON.IPVC.PT 

Primeiros Socorros (Dez. 2014) 

Maria Regina Coelho Lopes Vieira Plataforma ON.IPVC.PT 

Sandra Cristina Santos Sousa 
A consciência na indexação em bibliotecas universitárias de 
Enfermagem/Saúde em Portugal 

Maria Teresa F. Cruz Lancha Primeiros Socorros (Dez. 2014) 

Pedro Carvalho (Segurança) Primeiros Socorros (Dez. 2014) 

 

4.2.2 Avaliação do desempenho do pessoal não docente 

A Avaliação do Pessoal Não Docente é feita através do SIADAP, modelo de avaliação global que permite 

implementar uma cultura de gestão pública, baseada na responsabilização dos trabalhadores relativamente à 

prossecução dos objetivos fixados para o avaliado, por UO e Serviço. Posteriormente, a harmonização das 

propostas de avaliação é efetuada através da reunião do Conselho Coordenador de Avaliação. A avaliação 

decorre através de preenchimento de ficha de autoavaliação e posterior ficha de avaliação preenchida em 

reunião entre o avaliador e o avaliado. Esta avaliação é objeto de parecer por parte da Comissão Paritária para a 

Avaliação. As avaliações são homologadas pelo Presidente do IPVC, com o conhecimento do Avaliado.  
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5. Estudantes e ambiente de ensino e aprendizagem 

5.1 Caracterização dos estudantes 

Quadro 14 – Caraterização dos Estudantes 

 11/12 12/13 13/14 
14/15 

 (dados de 3 Dez.) 

Género % % % % 

Feminino 16% 855 835 84% 

Masculino 23% 15% 174% 16% 

Idade % % % % 

Até 20 anos 38% 58% 60% 58% 

20-23 anos 50% 30% 30% 29% 

24-27 anos 5% 4% 4% 7% 

28 e mais anos 8% 7% 7% 7% 

Região % % % % 

Norte 99,6% 99,3% 97% 99% 

Centro -- 0,3% 1% 1% 

Lisboa -- 0,3% -- -- 

Alentejo -- -- -- -- 

Algarve -- -- -- -- 

Ilhas 0,4% -- -- -- 

N/D  -- 2% -- 

Escolaridade dos Pais % % % % 

Superior 9% 11% 9% 9% 

Secundário 15% 16% 16% 18% 

Básico 3 28% 27% 27% 28% 

Básico 2 25% 26% 26% 26% 

Básico 1 23% 20% 21% 19% 

Situação Profissional dos Pais % % % % 

Empregados 9% 66% 64% 66% 

Desempregados 15% 12% 12% 11% 

Reformados 28% -- -- -- 

Outros 25% 21% 25% 22% 

 

Pela análise do Quadro n.º 14 observa-se alguma estabilidade nos resultados. Verifica-se que os estudantes são 

maioritariamente do sexo feminino, tendência que se vem mantendo ao longo do tempo, aliás como é apanágio 

das profissões do cuidar. 

A maioria dos estudantes situa-se no grupo etário “até aos 20”. Os grupos etários mais avançados estão 

relacionados com o acesso crescente ao curso através de concursos especiais (Maiores de 23 anos e Titulares 

de Cursos Superiores, Médios e Pós-Secundários). 
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Verifica-se ainda que os estudantes são provenientes quase na sua totalidade da zona Norte, o que é expectável 

considerando o critério de preferência regional 

A maioria dos progenitores dos quais se conhece as habilitações académicas, possui no máximo 6 ou 9 anos de 

escolaridade. Observa-se alguma variabilidade no que se refere à situação profissional dos pais dos estudantes, 

sendo contudo a mais elevada percentagem observada a de indivíduos na situação de empregado. 

 

5.1.2. Número de estudantes por ano curricular 
 
 

Quadro 15 - Número de estudantes por ano curricular 

 

 

 

 

 

 

 

Tem-se observado uma procura contínua deste CE, verificando-se um aumento do número de estudantes, 

particularmente no 1º Ano, relacionado com o aumento do número de vagas disponibilizado nestes dois últimos 

anos (passou de 66 vagas para 70 no contingente geral). 

 

5.1.3 Procura do ciclo de estudos  

Em relação à procura do curso e como se evidencia no quadro nº 16, o número de vagas, no que se refere ao 

Concurso Nacional de Acesso, alterou-se nos últimos anos letivos com um aumento de 4 vagas 

O número de candidatos e o número de candidatos – 1ª opção e 1ª fase do ano 2014/2015, sofreu um ligeiro 

decréscimo no ano letivo 2013/2014. Contudo é de salientar que o número de candidatos excede largamente o 

número de vagas 

Relativamente à nota mínima e nota média de entrada, tem vindo a baixar ao longo dos anos em análise 

(excetua-se o ano de 2011/2012), notando-se um ligeiro aumento no ano 2014/2015 em relação a 2013/2014.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ano curricular 11/12 12/13 13/14 14/15 

1.º 81 88 90 89 

2.º 74 74 75 91 

3.º 63 72 75 66 

4.º 64 62 68 72 

Total 282 296 308 318 
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Quadro 16 – Procura de ciclo de estudos 

 

5.2 Ambientes de Ensino/Aprendizagem 

5.2.1. Estruturas e medidas de apoio pedagógico e de aconselhamento sobre o percurso académico dos 

estudantes.  

Os estudantes encontram apoio pedagógico junto da Coordenação de Curso e dos docentes, estando definidos 

horários de atendimento para o efeito. O Conselho Pedagógico da UO, o Conselho Geral e o Conselho 

Académico do IPVC, são estruturas onde os estudantes estão representados e que permitem discutir a 

orientação pedagógica, apreciar queixas relativas a falhas pedagógicas e propor providências necessárias. O 

IPVC possui um Gabinete de Mobilidade e Cooperação Internacional que presta apoio e aconselhamento aos 

estudantes ao nível da mobilidade internacional. Os SAS têm ao nível do Gabinete de Saúde apoio psicológico e 

de orientação para o estudo.  

 

5.2.2 Medidas para promover a integração dos estudantes na comunidade académica.  

O IPVC produz um Guia de Acolhimento ao estudante, possui uma Oficina Cultural, um Gabinete de Saúde e um 

Centro Desportivo que existem para o fomento da cultura, desporto e saúde e para a integração dos seus 

estudantes no ambiente académico. Anualmente, são promovidas atividades extracurriculares que estimulam a 

participação da comunidade académica. As Associações e a Federação Académica, em articulação com o 

Provedor do Estudante, têm como função a defesa dos interesses dos estudantes e a sugestão de ações de 

melhoria das condições de ensino e de estímulo da participação na comunidade. O Dia do IPVC, Dia da Escola, 

Semana de Receção ao Caloiro, Sessão de Abertura do Ano Escolar, Semana Académica e Semanas Culturais 

são eventos, também, promovidos com essa finalidade. Estas medidas são monitorizadas através dos inquéritos 

de satisfação da qualidade de ensino, sendo os resultados considerados para avaliação das medidas 

implementadas e para a definição de ações de melhoria. Os Serviços de Ação Social, juntamente com as 

Coordenações de Curso e Serviços Académicos acompanham situações de potencial abandono sinalizadas e 

procuram reduzir a sua ocorrência. Existe ainda a Bolsa de Estudantes Colaboradores IPVC. 

Curso Licenciatura em 
Enfermagem 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Vagas 66 66 66 70 70 70 

N.º de Candidatos 388 243 399 377 207 273 

N.º de Candidatos 1.ª Opção 64 53 80 77 47 44 

N.º de Colocados 66 66 66 71 70 71 

N.º de Colocados 1.ª Opção 36 37 41 46 42 41 

Nota mínima de entrada 142,5 139,0 143,0 137,5 125,5 134,00 

Nota Média de entrada 142,5 141,2 145,7 141,9 134,2 138,7 
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5.2.3 Estruturas e medidas de aconselhamento sobre as possibilidades de financiamento e emprego.  

A UNIVA – Unidade de Inserção na Vida Ativa do IPVC, em articulação com a OTIC, presta aconselhamento ao 

nível do financiamento a projetos de investimento e à criação do autoemprego durante e após a conclusão da 

formação. O empreendedorismo é efetivamente uma das capacitações que se pretende incutir aos estudantes, 

nomeadamente através de concursos de ideias (ex. Poliempreende,,Start Up Program). O IPVC possui ainda 

uma bolsa de emprego online no seu Portal e usa as redes sociais onde são publicitadas ofertas de emprego ao 

público em geral e aos estudantes do IPVC em particular. Através dos SAS, os estudantes candidatam-se a 

bolsas de estudo que são concedidas com base nas regras definidas pela tutela para o efeito. Paralelamente, o 

IPVC criou a Bolsa de Colaboradores Bolseiros, iniciativa que visa proporcionar aos estudantes a realização de 

atividades profissionais pagas, em tempo parcial na instituição, em condições apropriadas ao desenvolvimento 

simultâneo da sua atividade académica. 

 

5.2.4 Utilização dos resultados de inquéritos de satisfação dos estudantes na melhoria do processo 

ensino/aprendizagem 

Semestralmente é promovido o Inquérito de Avaliação da Satisfação da Qualidade de Ensino. Neste instrumento 

de auscultação, os estudantes são convidados a pronunciar-se sobre questões relacionadas com a escola, o 

curso, funcionamento das UC’s, ECTS e desempenho dos docentes. Deste processo resulta um relatório que é 

distribuído pelas Escolas e analisado no Conselho Pedagógico e onde se podem aferir os resultados com base 

nos quais são definidas medidas de melhoria do processo de ensino/aprendizagem. São, ainda, consideradas as 

reclamações e sugestões apresentadas pelos estudantes no âmbito do CE e serviços de apoio. 

Complementarmente, é realizado um inquérito anual aos utilizadores das bibliotecas. A informação resultante do 

processo de auscultação dos estudantes é analisada no âmbito do Relatório Anual de Curso e nos órgãos e 

comissões de curso. Estes resultados são considerados para o processo de avaliação do desempenho docente. 

Não obstante, e apesar da intervenção de sensibilização junto dos estudantes diversas estratégias (continuidade 

de cedência de tempo para o preenchimento dos inquéritos, dinamização em espaço de sala de aula onde se 

apelou ao preenchimento da avaliação on line, sublinhando a sua importância e assegurando a confidencialidade, 

por ser um dos aspetos que aparentemente preocupa os estudantes e os alertados imanados sobre a 

importância desta participação através de informação divulgada em locais estratégicos da ESS e no portal) a 

adesão ao inquérito de avaliação da qualidade do ensino, continua a não corresponder ao desejável, 

principalmente no que se refere ao 2º semestre, como já foi mencionado anteriormente,  

Podemos dizer que os resultados das avaliações on line continuam a apontar para um elevado nível de 

satisfação (a apreciação positiva refere-se às respostas que contemplam “concordo” ou “concordo 

completamente” - critério a utilizar em todas as situações) com aspetos relacionados com o ambiente de 

aprendizagem, na sua globalidade. A participação dos estudantes no 1.º semestre situou-se nos 43,1%. 

Podemos constatar que relativamente ao ponto “Opinião sobre a Escola” (funcionamento e disponibilidade), todos 
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os itens são avaliados acima da média. Os itens com classificação inferior nos anos transatos, relativos a 

“disponibilidade de locais de trabalho”, e “ acesso a meios informáticos/audiovisuais é adequado às minhas 

necessidades” passaram a atingir valores superiores a 85%, o que se deveu à entrada em funcionamento do 

novo complexo pedagógico. Dos itens avaliados positivamente, destaca-se “o funcionamento da biblioteca é 

adequado às minhas necessidades” (97,1%). O valor mais baixo refere-se “Estou satisfeito com o regulamento de 

frequência e avaliação em vigor na Escola”, apesar de tudo com avaliação favorável superior a 81%  

Relativamente ao ponto “Integração na Vida Académica”, com uma valorização de 87,9%, destacamos a 

“integração na vida académica” e “funcionamento dos Serviços Académicos” com uma valorização de 94,2% e 

“satisfação com disponibilidade no acesso aos serviços reprografia/fotocopias” com 89,8%, este ultimo 

considerado problemático no ano anterior com uma avaliação de 46,2%. O aumento da satisfação deve-se 

sobretudo ao alargamento do horário de atendimento (9h-12h30 e 14h-18h) também neste caso, com a abertura 

do novo complexo e melhores condições para satisfação das necessidades dos estudantes foram superadas as 

dificuldades.  

 Os itens “conhecimento de informação emanada pelos Órgãos da Escola” e “conhecimento das atividades 

extracurriculares realizadas na Escola” mantem uma apreciação bastante favorável à semelhança dos anos 

anterior. Satisfação com infraestruturas de apoio social” é o item com avaliação de satisfação mais baixo, embora 

seja de salientar a evolução verificada, passou dos 60,4% para os 76,8% - decorrente da mudança da cantina e 

bar para o novo edifício e do próprio funcionamento dos mesmos. 

O grau de satisfação da atividade letiva foi de 91,4% e o grau de satisfação do atendimento aos estudantes foi de 

91,0% em relação ao 1ºSemestre e em relação ao 2º semestre foi, respetivamente, 90% e 91%. Resultados que 

se mantem extremamente positivos e constituem, simultaneamente, uma motivação e uma responsabilidade para 

fazer mais e melhor. 

No que se refere às unidades curriculares, no global são avaliadas de forma positiva, não diferindo da avaliação 

do ano anterior, continuando a salientar-se, contudo, que a análise é extremamente condicionada pelo número de 

respostas por vezes reduzido e variabilidade de UC para UC. 

No 2.º semestre, verificou-se um decréscimo significativo na taxa de respostas - 25,8% no relatório “Conceitos e 

Opiniões sobre o curso”; e 20.2% no relatório “Conceitos e Opiniões sobre UC e docentes associados” - em 

relação ao 1º semestre, situação idêntica ao observado no ano anterior, este facto pode ser explicado pelo 

exercício de prática clinica que, como já foi referido, se realiza em unidades de saúde dispersas pelo distrito e 

concelhos limítrofes, remetendo-nos para a necessidade de encontrar novas estratégias no sentido de superar e 

incrementar uma maior adesão.  

Dos resultados obtidos, constatamos que os inquiridos avaliaram o Curso de forma positiva, com ênfase para os 

itens “o curso que frequento corresponde às minhas expectativas” (90,2%), com um valor médio nas respostas de 

3,34 + 0,696 e “o curso corresponde a necessidades da vida profissional” (91,6%) com um valor medio das 

respostas de 3,38 + 0,724; o item avaliado de forma menos positiva é “a carga horaria anual é adequada” com 
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0,7 % de respostas favoráveis com um valor médio de respostas 2,49 + 0,892, não sendo contudo possível 

determinar se a consideram desadequada, por excesso ou por defeito.  

Face ao exposto, continua a pensar-se na necessidade de rever o inquérito, para que as questões abordem 

todos os aspetos relacionados com a Instituição, com os professores e com as UC, de forma a contemplar 

algumas especificidades do curso, nomeadamente, no que se refere aos ensinos clínicos/estágios. É, ainda, 

necessário procurar novas estratégias conducentes a uma maior adesão ao preenchimento do inquérito por parte 

dos estudantes. Os resultados da avaliação a partir do IASQE vai ser objeto de análise a partir de janeiro pelos 

órgãos competentes a fim de avaliar a necessidade de intervenção.  

 

Quadro 17 - Acompanhamento de acções com base em resultados do relatório IASQE 12/13  

Resultado IASQE que 
implicou definição de 

melhorias 
Planos de melhoria Prazo Resultados 

Responsáveis/ 
Intervenientes 

Baixo nível respostas 

Promover espaço/tempo assim 
como recursos materiais para 
facilitar adesão de respostas dos 
estudantes à avaliação on-line. 
 
Intervenções junto dos delegados 
de turma, estudantes CP do CC, 
para esclarecimento da 
importância da participação na 
avaliação on-line 
 
Participação dos resultados do 
trabalho levado a cabo com envio 
de sugestões de reformulação de 
questionário on-line ao GAQ 

2013/ 

2014 

O objetivo de 
Aumentar a 
participação no IASQ 
em 10%, não foi 
conseguido, tendo-se 
verificado uma 
diminuição nas 
participações, 
principalmente no 1º 
semestres. 
 
 
Ate ao momento não 
foram discutidas ou 
integradas as 
sugestões efetuadas. 

Órgãos da Escola 
e docentes 

Resultado da avaliação 
de docentes 
consideradas menos 
positivas 

Resultantes da análise dos 
resultados foram levadas a cabo 
reuniões com alguns docentes no 
sentido de clarificar alguns 
resultados e analisadas 
possibilidades de medidas e 
estratégias para superar 
constrangimentos identificados. 
Foram considerados alguns 
aspetos, aquando do trabalho 
levado a cabo de análise e 
reajuste de objetivos e conteúdos 
programáticos de algumas UCs 

  

 

 

  Realizado 

  Em curso 

 Por realizar 

  Planeado 
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Quadro 18 - Acompanhamento de acções com base em resultados do relatório IASQE 13/14  

Resultado IASQE que 
implicou definição de 

melhorias 
Planos de melhoria Prazo Resultados 

Responsáveis/ 
Intervenientes 

Baixo nível de respostas 

Promover espaço/tempo assim 
como recursos materiais para 
facilitar adesão de respostas dos 
estudantes à avaliação on-line. 
 
Reuniões com os estudantes da 
CC, do CP, Associação de 
Estudantes no sentido de um maior 
envolvimento e motivação para a 
participação junto dos pares. 
 
Intensificação da intervenção junto 
dos regentes e professores no 
sentido de uma maior 
sensibilização dos estudantes da 
importância da participação na 
avaliação on-line 

2014/2015 

Aumentar a 
participação no 
IASQE até 
atingir os 50% 

Órgãos 
Escola/docentes/e
studantes dos 
órgãos 

Análise em curso 
 Próxima 

reunião 
pedagógico 

  

  Realizado 
  Em curso 

 Por realizar 
  Planeado 

 

5.2.5 Estruturas e medidas para promover a mobilidade, incluindo o reconhecimento mútuo de créditos.  

O Gabinete de Mobilidade e Cooperação Internacional e o Gabinete de Estudos e Educação para o 

Desenvolvimento do IPVC funcionam atualmente com diversos programas (ERASMUS + Mobilidade, ERASMUS 

Mundus, Leonardo da Vinci, Comenius, EILC e projetos de cooperação com os PALOP, IACOBUS,..), a vários 

níveis e em vários âmbitos, promovendo a dimensão internacional nos estudos e o fomento da mobilidade dos 

estudantes, docentes e não docentes no ensino superior. Este serviço é transversal a toda a instituição e serve 

todos os CE. Como instrumento para a equivalência de créditos é celebrado um plano de equivalência (learning 

agreement) que define o plano de estudos a frequentar em mobilidade para o estudante, nacional ou estrangeiro. 

Outras competências obtidas pelo estudante em mobilidade, para além do plano de estudos definido, são objeto 

de reconhecimento de créditos através do Suplemento ao Diploma. Está definido o regulamento do estudante 

Internacional do IPVC e estão em desenvolvimento cursos de duplo grau e cursos conjuntos 
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6. Processos (Formação) 

6.1 Objetivos de aprendizagem de ensino, estrutura curricular e plano de estudos 
 

6.1.1 Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) a desenvolver pelos 
estudantes, operacionalização dos objetivos e medição do seu grau de cumprimento. 

 
Os objetivos gerais do ciclo de estudo processa-se nos termos do enunciado no ponto 1.1., sendo que os 

objetivos/competências a ser desenvolvidos por cada UC em articulação com os gerais são plasmados em cada 

um dos programas das respetivas UCs, a sua monitorização e avaliação efetuada através dos Relatórios das UC 

e dos Relatórios Anuais de Curso, sendo possível verificar o atingimento na globalidade dos objetivos traçados. 

Para a visão global, muito contribuem os relatórios das UC’s, os resultados das reuniões com os diferentes 

intervenientes e recurso a diferentes estratégias sobre o percurso formativo. 

Na plataforma e no dossier pedagógico (suporte digital e papel) constam 100% dos programas, incluindo as 

estratégias de avaliação. Acresce, ainda, referir que os relatórios das UC’s se encontram arquivados no dossier 

pedagógico. Os programas das UC`s, a definição das estratégias de avaliação negociadas com estudantes e 

perfeitamente adequadas à avaliação dos objetivos que se delinearam para cada UC, assim como os sumários 

são disponibilizados na plataforma moodle, seguindo o preconizado na Circular ESS-D-3/2010. 

A CCLE tem verificado que os regentes, de um modo geral, introduzem medidas de melhoria face às avaliações 

efetuadas incluindo metodologias de ensino-aprendizagem participativas.  

Da avaliação efetuada em reuniões promovidas pela CCLE, especificamente, com os estudantes, delegados de 

turma de cada ano do curso, assim como, com os docentes, ressalta a aposta na exigência e rigor técnico-

científico e aspetos socio-relacionais subjacente ao curso. 

No âmbito do desenvolvimento das UC`s, e no sentido de potenciar a aprendizagem foram levadas a cabo 

iniciativas varias como Seminários (“Prevenção da Infeção associada aos cuidados de saúde” – 1º ano), mesas 

redondas interdisciplinares com a abordagem das seguintes temáticas; 
 

Quadro 19 – Iniciativas Relevantes 

Ano Temáticas 

1º ano 

 

Perspetivas psicológicas do peso, da imagem e do prazer  

Do prazer de comer ao desconforto de engordar: perspetivas sobre o controlo do apetite; 

A fobia da gordura: algumas perspetivas socio-culturais sobre a obesidade. 

2.º ano 

 

"Cuidados de Enfermagem ao doente com traqueostomia",  

"Gestão de altas"; 

"Ostomias", 

"Transfusões sanguíneas e dádiva de sangue - intervenções de enfermagem”; 

“O papel do Enfermeiro no tratamento de feridas"; 

“O papel do enfermeiro face à pessoa mastectomizada e reconstrução mamária" 

3º Ano 

Conferencia sobre "Mutilação Genital Feminina" 

Workshop  sobre "Imobilizações gessadas - o papel do enfermeiro" 

Participação nas Jornadas do Dia Mundial da Saúde Mental "Saúde Mental - Adultos mais velhos"  
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Foi efetuada uma Visita de estudo ao Gabinete da Cidade Saudável para compreender a dinâmica social da 

promoção da Saúde pelos estudantes do 1º ano. 

Os estudantes participaram, ainda, na Mostra IPVC com o objetivo de divulgar o curso e na Semana Aberta da 

ESS, com ações que visaram a divulgação do curso, realizadas quer na ESS quer nas Escolas Secundárias do 

Distrito e dirigidas aos estudantes do 11º e 12º ano. 

Também, é divulgada toda a informação referente ao CE quer no portal da Escola e na plataforma moodle. 

Em outubro de 2014, no âmbito da Sessão de Abertura do Ano Escolar realizou-se uma Conferência subordinada 

ao tema “Cidadania, Família, Educação, Sociedade”, dirigida a toda a comunidade académica. 

 

6.1.2 Periodicidade da revisão curricular e forma de assegurar a atualização científica e de métodos de 

trabalho. 

Reconhecendo que as mudanças sociais, em geral e, no campo da saúde/enfermagem, em particular, desafiam o 

ajustamento do Plano de Estudos; considerando as apreciações e análise ao CE que se tem vindo a realizar e 

articulando esta realidade, com o facto da avaliação do Curso se encontrar prevista no Ciclo de 

Avaliação/Acreditação 2015/2016 – o curso submetido a acreditação preliminar pela A3ES recebeu parecer 

favorável em 2011 – foi constituído um grupo de trabalho com o objetivo de efetuar a revisão plano de estudos e 

apresentar uma proposta de alteração ao mesmo, em Dezembro de 2015.  

A atualização científica é considerada, verificando-se a participação em eventos técnico-científicos, a renovação 

do acervo bibliográfico, a interação com a comunidade externa e parceiros científicos, a cooperação intra e inter 

escolas que permitem a partilha de boas práticas. 

6.2. PUC alterados  
 
Embora o ciclo de estudos seja de 4 anos (periodicidade mínima de revisão do curso), anualmente, os programas 

das UCs são monitorizados pela CC. Atendendo a necessidades ou mudanças contextuais relevantes, são 

efetuados reajustes com os respetivos docentes e devidamente apreciados pela CTC. No decorrer deste ano 

letivo não foram introduzidas quaisquer alterações. 

6.3. Metodologias de Ensino/Aprendizagem  

6.3.1. Adequação das metodologias de ensino e das didáticas aos objetivos de aprendizagem das UC’s 
 
As metodologias de ensino e avaliação desenvolvidas no CLE revestem-se de natureza diversificada, em 

congruência com a natureza das UC’s, o atingimento dos seus objetivos e resultados de aprendizagem. A 

análise/apreciação dos programas das mesmas tem em conta o alinhamento entre competências, objetivos, 

conteúdos programáticos, metodologias de ensino/aprendizagem, estratégias de avaliação e bibliografia 

recomendada e fundamenta o parecer da CCLE e a aprovação pela Comissão Técnico-Científica. 
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6.3.2 Verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao estimado 

em ECTS 

De acordo com os resultados obtidos nos Inquéritos de Avaliação da Satisfação da Qualidade de Ensino, e 

considerando as horas semanais que os estudantes referem dedicar ao estudo para todas as UC`s, nota-se 

alguma diferença entre o 1º e o 2º Semestre, referindo os estudantes uma média de 16 horas semanais 

dedicadas ao estudo, para além das aulas, no 1º semestre, comparativamente com um valor de 

aproximadamente 21 horas, no 2º semestre. O 2º semestre, está associado à componente prática com elevado 

número de UC de Ensino Clinico/Práticas em contexto /Estágio, pelo que implica a concretização de uma 

articulação teoria-prática, levando aparentemente a uma maior necessidade de investimento individual referido 

pelos estudantes, sendo um pouco acima do previsto/planeado para o trabalho autónomo das UCs em 

apreciação.  

As UC`s que, no 1º Semestre, requerem um maior número de horas de trabalho autónomo (aproximadamente 3 

horas) são Bacteriologia, Parasitologia e Virologia e Enfermagem de Saúde Infantil e Adolescência, Enfermagem 

de Saúde Reprodutiva, Enfermagem – Saúde Mental e Enfermagem de Urgência e Emergência.   

No que se refere às UC`s avaliadas no 2º Semestre (integram-se aqui também as UC anuais), as UC`s Prática de 

Investigação e Estágio de Enfermagem em Saúde Comunitária são as que requerem, de acordo com os 

estudantes, maior número de horas para trabalho autónomo (aproximadamente 5,5 h/semana). Trata-se, 

respetivamente, de UC`s onde se procede à conclusão do trabalho final de investigação que tradicionalmente 

exige muito trabalho por parte dos estudantes; relativamente ao referido estágio, trata-se do primeiro estágio em 

contexto comunitário, o que exige trabalho acrescido. Seguem-se as outras UC`s de Ensino Clinico e Estágios de 

Enfermagem Hospitalar (entre as 4,5 e 5 horas/semana), assim com Fundamentos de Enfermagem com 4,5 

horas. 

6.3.3. Formas de garantir que a avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos 

objetivos de aprendizagem da UC 

As metodologias de avaliação desenvolvidas no CLE estão em congruência com a natureza das UC’s e o 

atingimento dos seus objetivos e resultados de aprendizagem. A análise/apreciação dos programas das mesmas 

tem em conta o alinhamento entre competências, objetivos, conteúdos programáticos, metodologias de 

ensino/aprendizagem, estratégias de avaliação e bibliografia recomendada é feita anualmente pela CC e sujeitas 

a aprovação pela Comissão Técnico-Científica. 

6.3.4. Metodologias de ensino que facilitam a participação dos estudantes em atividades científicas 
 
Em várias UC, nomeadamente nas de investigação os estudantes desenvolvem projetos ou trabalhos que 

posteriormente são apresentados em eventos científicos. 
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De salientar a apresentação por estudantes de comunicações de resultados de estudos no Congresso 

Internacional de Saúde Sexual e Reprodutiva, assim como nas XX Jornadas do GAF. Apresentação de 

Comunicações que resultaram da análise secundária de dados de trabalhos efetuados pelos estudantes na X 

Conferencia da Rede Global dos Centros Colaboradores da OMS para a Enfermagem e Obstetrícia e no IV 

Congresso de Enfermagem Ibero-Americano e de Países de Língua Oficial portuguesa; assim como a 

continuidade de desenvolvimento do Projeto do Observatório de Saúde 
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7. Resultados  

7.1. Resultados Académicos  

7.1.1. Eficiência formativa 

 
Quadro 20 - Resultados Académicos 

 
Tem vindo a observar-se uma estabilidade no número de diplomados por ano, assim como, em relação ao 

número de diplomados em 4 anos, que é elevado (95,08%), não se verificando desde 2010/2011 qualquer 

situação com conclusão do CE, em mais de N+2 anos, ou seja, 6 anos. 

 

7.1.2 Sucesso Escolar 

Dos 299 estudantes inscritos em dezembro de 2013, 18 reprovaram, o que perfaz uma taxa de reprovação no 

curso de 5,66%, observando-se um decréscimo em relação ao ano anterior. 

No que se refere à taxa efetiva de aproveitamento curricular (TEAC) no conjunto das UC’s, atingiu-se um valor 

médio de 93,9%, continuando a ser o valor mínimo na UC de Bioquímica e Biofísica (54,3%). O valor máximo de 

100% nas UC opcionais - Expressão Corporal I e II, assim como, na UC de Formação Desenvolvimento 

Profissional, Enfermagem de Saúde Adulto e Idoso I, Gestão e Organização Profissional, Enfermagem – Saúde 

Mental, Estagio de Gestão e Organização Profissional e Estagio de Formação e Desenvolvimento Profissional. 

Esta informação pode ser consultada no Anexo III.  

No que concerne à classificação das UC´s, (Anexo IV) a Nota Média mínima situa-se em 9,08 em Bioquímica e 

Biofísica e a Nota Média máxima em 18,93 valores em Expressão Corporal, 2º Ano. A Nota Máxima por UC situa-

se entre 15 valores em Anatomia e Fisiologia e Enfermagem do Adulto e Idoso I e 20 valores em Expressão 

Corporal (2º ano). 

Relativamente à Nota Mínima situa-se entre 0 valores em Sociologia I e Expressão Corporal 1º Ano e 16 valores 

em Informática na Ótica do Utilizador (2º ano). 

 Verifica-se que a taxa de sucesso continua elevada, observando-se uma estabilidade em relação às UC com 

resultados menos positivos. É de salientar que nessas UC foram adotadas estratégias, nomeadamente, sessões 

letivas de reforço para aprendizagem, pelo que esta situação que continuará a ser monitorizada. 

 

Enfermagem 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 

N.º diplomados 57 63 63 61 60 63 

N.º diplomados em N anos  52 56 61 57 57 60 

N.º diplomados em N +1 anos  2 5 2 4 3 2 

N.º diplomados N+2 anos  2 0 0 0 0 1 

N.º diplomados em mais de N+2 anos  1 2 0 0 0 0 
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7.1.3 Empregabilidade 

O IPVC encontra-se neste momento a promover a auscultação dos seus antigos estudantes através de um 

inquérito online. Esta metodologia de auscultação está implementada desde Fevereiro de 2012, não tendo sido 

possível obter um conjunto de resposta que permita uma análise por escola/curso. Desta forma, o 

enquadramento da empregabilidade dos diplomados do ciclo de estudo é efetuado considerando os dados do 

Instituto de Emprego e Formação Profissional, descritos no Relatório do DGEEC-MEC - em junho de 2014, no 

qual o número de diplomados do ciclo de estudos (CLE) inscritos nos Centros de Emprego do IEFP era de 24 

(desempregados registados com habilitação superior concluída entre 2010 e 2014 e par estabelecimento/curso 

válido e diplomados nos anos letivos 2009/10 a 2012/13, segundo a situação de procura de emprego e tempo de 

inscrição, por par estabelecimento/curso, grau e área de estudo), num universo de 247 diplomados.  

 

7.2. Resultados das atividades científicas, tecnológicas e artísticas     

Do corpo docente do CE, seis estão integrados em Centros e Unidades de Investigação: 

 Na área da Educação - Unidade de Investigação e de Formação sobre Adultos e Idosos 

(UNIFAI/ICBAS) e Centro de Investigação e Intervenção Educativa (CIIE), núcleo de Educação, 

Currículo, Formação e Identidades (ECFI) FPCE da Universidade do Porto; 

 Na da Saúde - Grupo de Investigação em Processos Individuais e Familiares na Saúde e Doença – 

Universidade do Minho 

 Na área de Enfermagem – Unidade de Investigação e Desenvolvimento em Enfermagem - UI&DE - 

Escola Superior de Enfermagem de Lisboa 

 

No que diz respeito à divulgação científica, constata-se que esta resulta dos desenvolvimentos que os docentes 

levaram a cabo no âmbito das suas atividades pedagógicas, das suas formações avançadas e de investigações 

realizadas na ESS-IPVC.  

Onze docentes fizeram publicações, num total de 42, em diferentes áreas do conhecimento do CE, 

particularmente na da enfermagem, da saúde e da formação (anexo V). Também as comunicações fazem parte 

da divulgação cientificas dos docentes, tendo-se verificado que a participação de doze docentes em 51 

comunicações (anexo VI). 
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7.3 Internacionalização  

O quadro que se segue refere-se ao número de estudantes e docentes em programas de internacionalização. 

 

 

Quadro 21 – Internacionalizações na ESS 

Nível de Internacionalização no Ciclo de Estudos 

 11/12 12/13 13/14 

Percentagem de alunos estrangeiros (não inclui alunos Erasmus In) 0,7% 1% 0,6% 

Percentagem de alunos em programas internacionais de mobilidade (In)  0,7% 2% 1,9% 

Percentagem de alunos em programas internacionais de mobilidade (Out) 
(Erasmus e outros programas) 

2,5% 2,7% 4,1% 

Percentagem de docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade 
(In) 

0% 0% 0% 

Mobilidade de docentes na área científica do ciclo de estudos (Out) 0 0 0 

Número de pessoal não docente em programas internacionais (Erasmus 
staff outcoming e outros programas) 

0 0 0 

 

 Verificamos uma continuidade no aumento do número de estudantes da ESS em programas internacionais de 

mobilidade no ano letivo 2013/2014 relativamente ao ano letivo anterior, o mesmo não se observando em relação 

aos estudantes acolhidos pela ESS que praticamente se mantem. 

No que se refere à mobilidade dos docentes da ESS em programas internacionais, esta continua a ser nula, 

podendo este facto ser explicado pela prioridade que os docentes têm dado aos processos de formação 

avançada, mas também, pela diminuição do número de docentes em tempo integral o que conduziu a uma 

reorganização da DSD, e ainda, pelo montante financeiro das bolsas que sofreu uma diminuição acentuada. 

Consideramos que estes fatores podem, assim, limitar a adesão à mobilidade. 
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8. Análise SWOT do Ciclo de Estudos 

Quadro 22 - Análise SWOT do Ciclo de Estudos 

Item do CE Pontos Fortes Pontos Fracos Oportunidades Constrangimentos 

1. Missão e 

Objetivos  

Visibilidade e credibilidade da 
Instituição no âmbito da 
formação de enfermeiros, 
assente numa articulação 
com os contextos de trabalho 
e na existência de parcerias 
nacionais e internacionais; 

Conformidade entre os 
processos formativos e o 
preconizado pelo SGGQ do 
IPVC.  

 

Investigação desenvolvida em 
torno de protocolos com 
instituições da comunidade e 
com base nas necessidades 
das comunidades. 

Divulgação dos resultados da 
investigação em 
conferências. 

Elevada procura do curso 

Inexistência de uma 
Unidade de Investigação 
na área, embora vários 
docentes integrem UI 
externas 
 
Baixa divulgação de 
resultados de investigação 
através de artigos; 
Inexistência de estruturas 
de apoio para a tradução 
de artigos para publicação 
em revistas internacionais. 
Plano de estudos com 
necessidade de ser 
revisto*. 

Continuação da necessidade 
de enfermeiros para 
assegurar as necessidades 
das populações, quer a nível 
nacional, quer internacional. 
Mercado internacional com 
captação de enfermeiros 
recém-licenciados. 

Oportunidades de 
empregabilidade de 
profissionais de enfermagem 
em novas áreas e orientadas 
para a criação do próprio 
emprego. 

 

 

Baixa empregabilidade 
dos licenciados em 
Portugal; 
Baixa remuneração do 
trabalho dos 
enfermeiros licenciados, 
pode funcionar com 
desincentivo à procura 
do curso.  
Existência de Escolas 
privadas na região. 

2. Organização 

e mecanismos 

de garantia  

SGGQ certificado pela ISO 9001 
desde Jan. de 2009 certificado 
pela A3ES desde jan. 2013. O 
âmbito do Sistema centra-se no 
processo ensino&aprendizagem 
mas considerando todos os 
processos de suporte ao mesmo, 
incluindo os processos de gestão 
estratégica, cooperação 
internacional, gestão académica, 
RH, projetos, infraestruturas, 
higiene e segurança e serviços 
de apoio (bibliotecas, alojamento, 
alimentação, bolsas).  
 
Existência de metodologias de 
monitorização e controlo de 
activ., com definição anual de 
objetivos, indicadores e metas 
para cada processo com base no 
Plano Estratégico e na Politica 
da Qualidade. Destaca-se o 
Inquérito de aval. da qualidade 
de ensino, realizado 
semestralmente aos estudantes, 
as auditorias internas ao longo 
do ano e os relatórios de aval. da 
satisfação de estudantes, 
colaboradores e entidades 
externas e os balanços da 
qualidade relativos ao 
desempenho do SGGQ.  
 
Com os novos estatutos, o IPVC 
definiu uma eficiente estrutura de 
decisão hierárquica e 
congregando vários níveis de 
participação. 

Participação ainda pouco 
activa e em contínuo de 
entidades externas no 
sistema interno de garantia 
da qualidade.  
 
São ainda pouco robustas 
as metodologias de 
auscultação de antigos 
estudantes e das 
entidades empregadoras.  
 
Sistema de informação 
com baixa integração 
(ainda fraccionado por 
processos/ serviços), 
incluindo o sistema de 
acompanhamento de 
indicadores de 
desempenho e de recolha 
e fornecimento em 
continuo de informação 
por diferentes níveis de 
acesso.  

 

Envolver mais os estudantes 
na elaboração dos relatórios 
de curso e as entidades 
externas na criação e 
restruturação da oferta 
formativa.  
 
Melhorar a comunicação 
relativa à oferta/propostas 
/oportunidades de emprego. 
 
Melhorar os SI e 
comunicação, fluxo de 
informação/documentos de 
suporte mais eficiente, 
monitorização de indicadores 
de desempenho e a tomada 
de decisão para melhoria 
continua. Implementação de 
sistema de workflow, que 
reduza o papel nos fluxos 
documentais e melhorar 
integração dos SI 
administrativos entre si. 
 
Propor certificação pelas 
normas internacionais 
(COBIT) do IPVC 
DataCenter, dotado de 
características de segurança 
de dados e de estrutura de 
rede que permitem a sua 
submissão. 

Poucos recursos 
humanos disponíveis e 
elevados custos 
financeiros associados 
às oportunidades 
identificadas para a 
melhoria do sistema 
interno de garantia da 
qualidade. 
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3 Recursos 

materiais e 

parcerias 

Adequabilidade dos 
recursos 
materiais/Equipamentos às 
necessidades do curso, em 
muito devido à às novas 
instalações, com 
laboratórios altamente 
equipados, salas de aulas 
e espaços para estudo.;  
Existência de protocolos 
com as instituições onde 
se desenvolvem cuidados 
de saúde/enfermagem; 
Existência de parcerias 
nacionais e internacionais 
para a mobilização de 
estudantes; 

 Promoção de adesão a 
programas de mobilidade 
nacional e internacional. 
 

Diminuição do 
número de “vagas” 
disponibilizadas para 
a realização de 
EC/Estágios nos 
contextos clínicos. 
 
Disponibilidade 
diminuta dos 
contextos da prática 
clínica para a 
orientação de 
estudantes. 
Necessidade de 
recurso a locais de 
praticas clinicas fora 
da área da ESS, 
tornando-se mais 
exigente em termos 
económicos e de 
tempo de deslocação 

4. Pessoal 

docente e não 

docente 

Corpo docente  qualificado 
na área do CE, 
destacando-se o n.º de 
doutorandos, assim como 
o dinamismo, motivação e 
empenhamento em 
contribuir para o 
desenvolvimento da 
profissão e o envolvimento 
em projetos de I&D e de 
prestação de serviços; 
 
A DSD foi baseada numa 
visão global do curso, 
compatibilizando as 
qualificações/preferências 
dos docentes; 
Existência de secretariado 
de apoio ao Curso.  
Discussão científica 
alargada dos docentes da 
Escola sobre os 
programas das UC 

Não adesão dos 
docentes a programas 
de mobilidade. 
Diminuição dos 
docentes em tempo 
integral (por 
aposentação) sem 
substituição com 
idêntico regime de 
trabalho, com a 
consequente 
necessidade de elevar o 
n.º de Gestores 
pedagógicos 
contratados para 
acompanhar estudantes 
em EC/estágio. 
Sobrecarga crescente 
de trabalho docente, 
não sendo contabilizado 
na DSD como 
atividades de gestão ou 
orientação de alunos. 

  

5. Estudantes 

Mobilidade internacional 
de estudantes 

Elevada taxa de sucesso. 

 

A adesão dos 
estudantes à avaliação 
online abaixo do 
desejável. 
 

Elevada adesão de 
estudantes a programas 
de mobilidade 
internacional (out coming). 
Aumento do número de 
alunos em mobilidade a 
procurar a ESS. 

Dificuldades de 
ajustamento de 
horários de EC para 
estudantes 
trabalhadores 

6. Processos 

Novos recursos de 
materiais /equipamentos 
que permitem a 
incorporação de novas 
tecnologias na formação e 
na prática clinica.  
 

Modelo de supervisão 
de estudantes em 
ensino clinico, 
suportado por 
documentos 
“Modos/modelos e 
modalidades de 

Qualidade dos contextos 
onde se desenvolvem as 
práticas 

A dotação de 
recursos humanos 
nos serviços de 
saúde que recebem 
os estudantes, limita 
a disponibilidade 
destes profissionais 
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formação” com mais de 
14 anos, que necessita 
de ser revisto. 

para o 
acompanhamento e 
orientação dos 
estudantes  

 

7. Resultados  

Elevada taxa de sucesso 
escolar; 
Projetos de investigação 
levados a cabo no âmbito do 
CE, em estreita colaboração 
com projetos comunitários 

Disciplinas com menor 
sucesso, sobretudo as que 
necessitam de background 
de ciências básicas 

  

 

* Nos últimos 14 anos (tempo do atual plano de estudos) houve grande alteração em termos das políticas, do conhecimento em saúde e a 

formação é cada vez mais para um mercado de trabalho global. Os desenvolvimentos do conhecimento são de tal forma rápidos que há 

necessidade de incorporá-lo de forma consistente na prática e na formação, podendo-se fazer cada vez mais recurso à prática baseada na 

evidência. As avaliações que vem sendo feitas é que o plano de estudos não dá resposta às necessidades e organização atuais, tendo já 

havido uma proposta de alteração do plano de estudos.  
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9. Proposta de ações de melhoria para o CE 

Quadro 23 - Ações de melhoria definidas em 13/14 
Item 

(conforme 
aplicável) 

Acção Prazo Prioridade* Indicador 
Fase 

(COR) 
Responsáveis/ 
intervenientes 

Inexistência de 
uma Unidade de 
Investigação na 
área 

- Constituição da Unidade de 
Investigação  

2015 Alta 

Nível de 
cumprimento 
dos objetivos 
da Unidade de 
Investigação 

 

Área 
Cientifica/docentes 

Baixa divulgação 
de resultados de 
investigação 
através de artigos 

Incentivar a dinâmica de 
trabalho e divulgação 
científica  

2014/2015 Alta 
Nº de 
divulgações 

 

Docentes 

Plano de estudos 
com necessidade 
de ser revisto. 

Constituição de grupo de 
trabalho para revisão e 
apresentação de proposta de 
alteração de plano de 
estudos 

Dezembro 
de 2015 

Alta 

Nível de 
cumprimento 
dos prazos de 
apreciação 
pela A3ES 

 

Comissão de 
curso/docentes  

Participação pouco 
ativa nos relatórios 
de auto-avaliação e 
na revisão 
atualização da 
oferta formativa dos 
estudantes e 
entidades externas. 

Melhorar participação dos 
estudantes, incluindo 
aumento da taxa de 
participação nos inquéritos e 
nas equipas de elaboração 
dos relatórios de curso e 
criação e revisão de oferta 
formativa. 
 

12 meses Alta 

Taxa de 
participação 
dos 
estudantes, 
antigos alunos 
e entidades 
externas nos 
inquéritos 
online; 
Número de 
auditorias com 
participação 
de estudantes 
e convidados 

  

Baixa integração do 
Sistema de 
informação e de 
sistemas de 
acompanhamento 
de indicadores de 
desempenho e de 
recolha de 
informação pouco 
eficiente. 

Melhorar os sistemas de 
informação e comunicação, 
tornando mais eficiente o 
fluxo de 
informação/documentos de 
suporte ao sistema e a 
monitorização de indicadores 
de desempenho e a tomada 
de decisão para a melhoria 
continua. Consolidar sistema 
de workflow. que permita 
mais redução do papel nos 
fluxos documentais e 
melhorar integração dos 
sistemas de informação dos 
processos/serviço entre si. 

12 meses Alta 

N.º de 
processos 
com sistema 
de workflow 
implementado
; Tempo de 
decisão de 
ações para 
resposta a 
não-
conformidade
s detetadas 
no sistema; 
tempo de 
resposta a 
reclamações 

  

Ferramentas de 
avaliação de 
desempenho do 
sistema interno de 
garantia da 
qualidade ainda 
não totalmente 
adaptados aos 
referenciais e 
critérios propostos 
pela A3ES, em 
particular na 
componente de IDI 
e na 
internacionalização. 

Adaptação do sistema 
interno de garantia da 
qualidade aos princípios, 
referenciais e critérios 
propostos pela A3ES ao 
nível do IDI e na 
internacionalização 

12 meses Média 

Nível de 
cumprimento 
dos 
referenciais 
A3ES com 
base nos 
relatórios de 
avaliação 
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Dificuldade em 
encontrar contextos 
e vagas adequado 
ao número de 
estudantes para a 
realização de 
EC/Estágios nos 
contextos clínicos 

Ajuste de protocolos com as 
Instituições parceiras e 
alargamento a novas 
Instituições de forma a 
garantir condições com 
qualidade para o 
desenvolvimento do CE 

2014/2015 Alta 

100% dos 
estudantes 
em prática 
clinica ao 
abrigo dos 
protocolos 
com 
Instituições 
parceiras 

 

Direção e 
Coordenação 

Dificuldade na 
supervisão dos 
estudantes pelos 
enfermeiros da 
prática 
considerando os 
constrangimentos 
das condições de 
trabalho nos 
contextos 

Trabalho de proximidade 
com maior presença do 
gestor pedagógico com 
enfermeiros tutores e de 
referência. 
 

Supervisão Clinica – 
Formar para a Qualidade. 
Continuidade da 
execução do projeto de 
Investigação e Formação. 

2014/2015 
 
 
 
 
 

 
2014/2015 

Alta 
 
 
 
 
 
 

Alta 

Aumentar em 
10% o número 
de horas de 
presença do 
gestor 
Pedagógico 
 
Conclusão do 
projeto 

  

 

*Prioridades: ALTA, MÉDIA; BAIXA 

FASES: 

  Realizado 

  Em curso 

  Planeado 
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10. Acompanhamento de ações de melhoria apresentadas no Rel. Curso 12/13 

Quadro 24 - Acompanhamento de ações de melhoria apresentadas no Rel. Curso 12/13 

Item Ação Prazo Indicador 
Responsáveis 
/Intervenientes 

Fase 
implementação 

Cor da 
Fase 

Missão e 
objetivos 

Proposta de alteração do 
plano de estudos.  

 
Proposta 
efetuada 

CC/grupo de 
Trabalho 

Constituído 
Grupo de 
trabalho para a 
elaboração da 
proposta  

 

Trabalho de  analise da 
articulação e continuidade 
entre os objetivos, 
conteúdos competências 
das diferentes Unidades 
Curriculares, com o objetivo 
de  otimizar a relação e 
continuidade de conteúdos 
entre as unidades 
curriculares ao longo dos 
anos e assegurar o 
atingimento de 
competências para um aluno 
de Enfermagem de 
Cuidados Gerais.  

 
Análise 

 Concluída 
CC 

 

 
Trabalho 
concluído, cujos 
resultados foram 
tomados em 
conta na 
elaboração dos 
Programas das 
UC`s para ano 
letivo 2014/2015 

 

Recursos 
materiais e 
parcerias 

Incentivo à utilização dos 
laboratórios de simulação, 
permitindo um maior 
investimento em novas 
dinâmicas, com recurso a 
estratégias de simulação em 
laboratório. 

 
Aulas de 

simulação 
sumariadas 

CC/Docentes 

Utilizado 
laboratório de 

Simulação com 
utilização doe 
simulador de 

alta-fidelidade, 
prevendo a 

continuidade de 
utilização e 
aumento da 

mesma 

 

Pessoal 
docente e 
não docente 

Aumentar em 3 o número de 
docentes em regime de 
trabalho em tempo integral, 
a fim de colmatar 
necessidades verificadas por 
aposentação de docentes. 

 

Nº de novos 
docentes a 

tempo 
integral 

IPVC 

 
Não 
concretizado 

 

Estudantes 

Garantir espaço/tempo ao 
estudantes para concretizar 
a avaliação on line com o 
objectivo de aumentar em 
10% os alunos que efectuam 
a avaliação. 

 

nº de 
alunos que 

fizeram 
avaliação/nº 
de alunos 
do curso * 

100 

Comissão de 
Curso e 

gestores de 
processo 

Apesar de todas 
as estratégias 
utilizadas não foi 
atingido objetivo 

 

Processos 

Ajustar os protocolos com as 
Instituições parceiras e 
alargamento a novas 
Instituições, de forma a 
garantir condições para o 
desenvolvimento da CE, 
nomeadamente em relação 
às práticas clinicas. 

 

nº de 
alunos que 

fizeram 
estágio/nº 
de alunos 
do curso * 

100 

Direção da ESS 
e CC 

Concretizado.   
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  Realizado 

  Em curso 

 Por realizar 

  Planeado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supervisão Clinica – Formar 
para a Qualidade. 
Implementação do projeto. 

  
Grupo de 
trabalho 

(docentes) 

Trabalho de 
investigação a 

decorrer. 
Realizados dois 
Dispositivos de 
Formação de 
acordo com 
resultados 

preliminares  

 

Resultados 
Académicos 

Continuidade das 
estratégias implementadas, 
no sentido do garante da 
manutenção do sucesso 
escolar 

  
Coordenação de 

Curso 
Em curso  
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ANEXO I 

Modelos, Modos e Modalidades de Formação 
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Anexo II 

Identificação das necessidades 



Disciplina
 conclusao 

programa/objetivos
Iniciativas relevantes Professor Necessidades Resolução Encaminhamento

1)alteração do regime de frequencia e avaliação em relaçao às 

aulas praticas com um percentual minimo de frequencia 

obrigatoria no sentido de condicionar o elevado numero de faltas 

com risco de comprometimento do sucesso da aprendizagem 

1) acompanhamento da situação no proximo ano lectivo; 

intervenção junto dos estudantes no sentido de alertar acerca 

da importancia das aulas praticos ; acompanhamento de 

resultado de proposta apresentada pela regente da UC ao CP 

em relação a alteração do regime de frequencia das aulas 

praticas

2)aumentar a  adesoa de respostas ao IASQ 

2) intervir unto dos delegados de turma, associação de 

estudantes e representantes dos estudantes no sentido de 

aumentar a motivação. Intervenção junto od s regentes e 

docentes da UC no sentido de motivar e facilitar tempo 

1) Reinventer estratégias formativas que permitam motivar e 

suprir necessidades em termos de conhecimentos e metodologias 

de estudo.

1) sensibilização dos estudantes para acompanhamento regular 

dfos estudo dos temas desenvolvidos

Escola Superior de Saúde - IPVC

Curso de Licenciatura em Enfermagem

Identificações de Necessidades 2013/2014

Fundamentos de Enfermagem

Foi introduzida avaliação da componente pratica  no 

exame. Reunioes periodicas da equipa docente 

paraintegrar conteudos  e teorico praticos nas aulas 

praticas em laboratorio de forma estruturada e 

articulada assim como avaliar o trabalho 

desenvolvido e resultados.                                                           

Foi revisto o instrumento de avaliaçãodas aulas 

praticas laboratoriais. incluido no desenvolvimento 

da UC um seminario com a tematica "Prevenção da 

Infecção associada aos cuidados de saude"

Teresa Araújo

1); 2) Equipa pedagogica

Psicologia I

iniciativas pedagogicas - organização de mesa 

redondas interdisciplinar com a abordagem das 

tematicas: 1) Perspetivas psicologicas do peso, da 

imagem e do prazer - Luisa Santos; 2) do prazer de 

comer ao desconforto de engordar: perspetivas 

sobre o controlo do apetite - Joao Moura; 3) a fobia 

da gordura: algumas perspetivas socio-culturais 

sobre a obesidade  - Pedro ereira

ao londo do desenvolvimento da UC alteraram-se 

algumas leituras e orientação de pequisa permitindo 

uma melhor articulaçao com os conteudos das 

outras UC, nomeadamente SIFC e Bactereologia 

João Moura

Realizadas sessoes de apoio tutorial a todos os 

alunos sob a forma de aulas extra de carater 

facultativocom o intuito de superar carencias no 

ambito da quimica fisica e biologia 

Bioquímica e Biofísica

Luísa Santos

Graça Soveral

Pedro PereiraSociologia I

Farmacologia

Raquel Leitão

1) Reinventer estratégias formativas que permitam motivar e 

suprir necessidades em termos de conhecimentos e metodologias 

de estudo. 

4) Revisão plano estudos

 2) Recurso a laboratorio cientifico basico devidamente equipado 

para aulas praticas de cariz laboratorial

1º Ano

Ética, Deontologia e Aspectos jurídicos da 

profissão I
Arminda Vieira

Manuel AfonsoAnatomia e Fisiologia

Saúde, indivíduo, família e comunidade

Bacteriologia, Parasitologia e Virulogia Humberto Faria

Nutrição e Alimentação Racional

100%

100%

100%

100% - o programa é 

constituido por 4 itens que dao 

resposta a todos os objectivos 

propostos

100%

Visita de estudo ao Gabinete da Cidade Saudavel 

para compreender a dinamica social da promoçao 

da Saude

Carlos Subtil/Cidalia 

Amorim

2)  reuniao com estudantes referidos a 

9 de Janeiro

4) Esta em curso grupo de trabalho no sentido de elaborar 

proposta para apresentar no final de 2015 aquando a avaliação 

do curso

 4) Comissao de curso 

2) ano letivo 2014/2015 aulas praticas laboratoriais a titulo 

experimental no sentido de se avaliar no final do ano para 

propor inclusão desta tipologia de aulas na UC

Epidemiologia
1) criação de espaço/ tempo de visita ao serviço de planeamento e 

controlo  da ULSAM EPE

1) realização de mais tarefas de trabalho autónomo que facilitem a 

realização de atividades previstas em sala de aula

1) docente da UC                                                           

2) aulas praticas em laboratorio noura 

Unidade Organica  sob orientação do 

docente da UC

100%
1) Sugestão de grupos menores de estudantes para permitir 

estrategias mais teorico-praticas
1) Não é possível de momento

100%

100%

100%

2) Grande numero de alunos com dificuldades leitura e 

interpretação de informaçao oral e escrita

2) Desenvolvidas em contexto de sala competencias de 

comunicação , capacidade de leitura, interpretação de texto 

escrita e oralidade

Carminda Morais

"autoestudo" orientado permitindo seleçao de 

informaçao disponivel
Comissão de curso

Docente da UC

1) A ponderar em próxima revisão curricular, não é possível de 

momento

1) Não foi possivel este ano por incompatibilidade de agendas Docente da UC/Comissão de curso 

100%

100%

1) Em posterior revisão curricular aumentar horas de contacto e 

incluir a continuidade da UC no 2º ano;



1) EC orientados por docentes da ESS
1) Face ao nº de docentes não é possível assegura somente 

com recursos internos

1) Exposição à direcção em Novembro 

de 2012

2) Aumentar o tempo de contacto (24h) 2)pouco viavel , considerando recursos  2) Enviar ao grupo disciplinar

3) Estabilidade de tutores e gestores
3) Tutores depende das instituições onde decorre a prática 

clínica; Gestores tem sido política manter as contratações.

2) Aumentar o numero de aulas presenciais ou transformar as 

aulas TP e P para permitir desdobrar grupos

2) a ponderar na elaboração de novo plano de estudos

1) Realização de mais tarefas de trabalho autonomo que facilitem 

a realização de atividades previstas em sala de aula

1) Sala de informatica que permita leccionação de aulas com 

utilização de software de tratamento estatistico de dados

 4) Formação para os tutores

1) Criar condiçoes para o ensino de ferramentas especificas, 

nomeadamente software utilizados nas instituiçoes hospitalares - 

com extensao da UC a todos os estudantes

1) A prever no planeamento do ano lectivo 2014/15 Regente da UC

Psicologia I

iniciativas pedagogicas - organização de mesa 

redondas interdisciplinar com a abordagem das 

tematicas: 1) Perspetivas psicologicas do peso, da 

imagem e do prazer - Luisa Santos; 2) do prazer de 

comer ao desconforto de engordar: perspetivas 

sobre o controlo do apetite - Joao Moura; 3) a fobia 

da gordura: algumas perspetivas socio-culturais 

sobre a obesidade  - Pedro ereira

Luísa Santos

1) Aumentar as aulas de simulação em laboratorio

1 Aumentar as aulas de simulação em laboratorio

1º Ano

2º ano

1) A superar com a abertura do novo complexo escolar

1) A prever no planeamento do ano lectivo 2014/15 Regente da UC

4) Esta em curso processo por grupo de trabalho

1) Expor à direção e analisar possibilidade em proxima revisão 

curricular

Nutrição e Alimentação Dietética Raquel Leitão

Albertina MarquesEnfermagem Saúde Adulto e Idoso II

Mesas redondas: "O papel do enf. No tratamento de 

feridas"; " O papel do enfermeiro face à pessoa 

mastectomizada e reconstrução mamaria".                                        

Realização de estudos de caso , tutorados, ao longo 

da UC.                                                                             

Aulas praticas com simulador;    

Bioestatística

EC - Enfermagem do Adulto e Idoso I

Realização de reunioes com regente das UC EC EAI I 

e II; gestores pedagogicos e perita em Supervisão 

com o proposito de melhoria do processo

Manuela Cerqueira

Opção I - Inglês Eva Lima

Filomena MoutaOpção I - Expressão Corporal

Sergio CarteadoOpção I - Informática 100%

Ética, Deontologia e Aspectos jurídicos da 

profissão II
Arminda Vieira

Manuela CerqueiraEnfermagem Saúde Adulto e Idoso I

 Mesas redondas: "Cuidados de Enfermagem ao 

doente com traqueostomia"; "Gestão de altas"; 

"Ostomias"; "Transfusões sanguineas e dadiva de 

sangue - intervençoes de enfermagem".                                                                                  

Aulas praticas com simulador;                                     

Realização de estudos de caso , tutorados, ao longo 

da UC

Aulas teorico praticas para elaboração e discussão 

de estudos de caso no sentido de operacionalizar os 

conceitos teoricos e operacionalização dos principios 

enunciados no Codigo Deontologico dos Enfermeiros

100%
1) Sugestão de grupos menores de estudantes para permitir 

estrategias mais teorico-praticas
1) Não é possível de momento

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Foram disponibilizados exercicios na plataforma de e-

learning relativamente aois temas leccionados. 

Foram realizadas aulas de preparação para o exame 

de epoca normal para os estudantes interessados. 

Orientação para analise de artigo seleccionado para 

o trabalho de avaliação de grupo

Luís Graça



1) EC orientados por docentes da ESS
1) Face ao nº de docentes não é possível assegura somente 

com recursos internos

2) Aumentar o tempo de contacto (24h) 2)pouco viavel , considerando recursos 2) Enviar ao grupo disciplinar

3) Estabilidade de tutores e gestores;
3) Tutores depende das instituições onde decorre a prática 

clínica; Gestores tem sido política manter as contratações.

1) Sugestão de grupos menores de estudantes para permitir 

estrategias mais teorico-praticas
1) Não é possível de momento

1) Manter o software SPSS  e estender aos estudantes

 2) alteração de grelha de avaliação 

3) Manter a articulação entre as UC de investigação

Area Cientifica

  4) Formação para os tutores

1) sugestao de grupos menores de estudantes em sala para 

permitir estrategias mais teorico-praticas

1) Criar condiçoes para o ensino de ferramentas especificas a area 

de saude, nomeadamente as utilizadas nas instituiçoes 

hospitalares

1) e 3) Assegurados; 2) regente da UC

Gestão e Organização Profissional

Investigação II

continuidade ao protocolo de cooperação com a 

Camara Municipal de Viana do Castelo - gabinete 

das cidades saudaveis. Construiu-se a articulaçao 

com a regente de Investigação I

Luís Graça

a partir das abordagens teoricas previstas 

integraram-se debates em torno de questões da 

Saude/enfermagem em foco na atualidade. 

Empoderamento dos estudantes relativamente ao 

desenvolvimento pessoal e profissional

3º ano

4)construir projectos em articulaçao com as linhas de investigação 

definidas pela ESS

2º ano

2) Sala com disposição em U para maior facilidade de discussão

Já analisado e informada a docente da 

UC

CC e Direção

Devera ser comunicado antecipadamente a assistente 

operacional

1) expor a direção e analizar em proxima revisao curricular

4) Esta em curso processo por grupo de trabalho

 2) Não possivel de momento

Carminda Morais

Pedro PereiraPsicossociologia das Organizações

Luísa SantosPsicopatologia da Criança e do adolescente 100%

100%

100%

100%

Sociologia II Pedro Pereira

Clementina SousaInvestigação I

Leitura e analise de dissertações de mestrado e 

apresentação/discussao em sala de aula - versando a 

identificação das etapas do processo de investigação

EC - Enfermagem do Adulto e Idoso II

Realização de reunioes com regente das UC EC EAI I 

e II; gestores pedagogicos e perita em Supervisão 

com o proposito de melhoria do processo.                                                                                         

Elaboração de diario de bordo semanal

Albertina Marques

Preparação e apresentação oral de um tema do 

programa,visando a reutilização do vocabulário, da 

gramática e das competências linguisticas .

Opção II - Informática

Psicologia II Luísa Santos

Enfermagem de saúde Infantil e Pediatria

Enfermagem de Saúde Reprodutiva 100%

100%

Augusta Delgado

Eva LimaOpção II - Inglês

Realização da conferencia sobre "Mutilaçao Genital 

Feminina" 

Debate e analise de situações e casos como 

estrategia positiva de articulaçao de conhecimentos
Fátima Franco

Opção II - Expressão Corporal

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

O desenvolvimento de auto-questionario na area 

dos estilos de vida saudaveis

Sergio Carteado

Filomena Mouta



1)Manter maior carga horária do gestor padagógico na Casa de 

saúde de S. João de Deus (2h/aluno);
1) Consignado na DSD

2) Continuidade de articulação com o Observatório de Saúde do 

gabinete das cidades saudáveis

2) Mantém-se projectos de investigação com o gabinete das 

cidades saudáveis; 

 3) Continuação de articulaçao com ESTG na exploração e 

desenvolvimento do aplicativo informatico  para elaboração de 

questionarios

3) Mantêm-se

4) Aumentar o nº de dias de prática de investigação entre os 

estágios de formação e gestão para 3 dias
4)analizar na elaboração de cronograma 

1) a ser analisado para proposta de alteração do Plano de 

Estudos

1) A analizar no planeamento  do proximo ano letivo

Regente da UCEstágio de Gestão Carminda Morais

Cidália Amorim
Estágio de Formação e Desenvolvimento 

Profissional

CC

Maria José FonsecaEnfermagem Urgência e Emergência

Enfermagem de saúde Mental Isabel Lajoso

Cidália AmorimFormação e Desenvolvimento Profissional

4º ano

Prática de Investigação

Apresentação por dois grupos de alunos de 

comunicações de resultados de estudos no 

Congresso Internacional de Saude Sexual e 

Reprodutiva, assim como nas XX Jornadas do GAF.                                                                                                

Apresentação de Comunicações  que resultaram da 

analise secundaria de dados de trabalhos efetuados 

pelos estudantes  na X Conferencia da Rede Global 

dos centros Colaboradores da OMS para a 

Enfermagem e Obstetricia e no IV Congresso de 

Enfermagem Ibero-Americano e de Paises de Lingua 

Oficial portuguesa.                                                                  

Articulaçao com Outra Unidade Organica (ESTG)na 

Elaboração de um aplicativo informatico para 

utilização no Inquerito Municipal  de Saude.                                               

Continuidade ao Projecto do Observatorio de Saude

Luís Graça

5) Alterar a tipologia das aulas teórico-práticas para práticas.
Publicação da alteração que permite a 

operacionalização em 2014/2015 

Estágio de Enfermagem Hospitalar

Participaçao nas Jornadas do Dia Mundial da Saude 

Mental "Saude Mental - Adultos mais velhos".                                                                             

Participaçao na conferencia de abertura do Anos 

escolar.

Ana Maria Sousa

2) A desenvolver pela responsavel da UC e CP Encaminhar para CP (proposta)

Articulaçao com estagio de Formaçaõ e 

Desenvolvimento profissional numa logica de de 

articulaçao entre projeto formativo , projecto das 

instituiçoes  e projectos dos estudantes

Maior investimento , ao longo do curso nas areas referidas como 

maids frageis (Saude Infentil, Promoçao e educação para a saude; 

Pessoas hipocoaguladas e tratamento de feridas

Manter acompanhamento acrescido em contextos fortemente 

mardcados pela insuficiencia de recursos humanos

A avaliação das necessidades foi efectuada com base nos relatórios, nas necessidades expressas para o planeamento do ano lectivos e decorrentes das solicitações e exposições efectuadas à Comissão de Curso. Alterações efectuam-se no final do ano lectivo

3º ano

 2) Alargar a experiência na Comunidade desde que existam 

condições nos contextos da prática

1) Inicio da UC logo no inicio do ano escolar , para conclusão mais 

cedo permitindo subsidios para outras UC.

Fátima FrancoEC - Saúde Infantil e Pediatria
reunioes para reflexão das praticas e discussões de 

casos

Isabel LajosoEC - Saúde Mental e Psiquiatria

Informação das docentes das respetivas areas

Observação participada na consulta externa de 

ortopedia que permitiu ao estudante perceber a 

continuidade de cuidados prestados. Participaçao na 

consulta de enfermagem pre-operatoria

Recurso à metodologia de projecto  e a discussao 

semanal dos documentos/bibliografiarelacionados 

com area de intervenção dos estudantes

EC - Saúde Materna e Obstétrica Augusta Delgado

Cândida Viana
Estágio de Enfermagem em Saúde 

Comunitária

EC - Ortotraumatologia Maria José Fonseca

2) A ser analisado pelo regente junto 

dos contextos 

debate e analise de situações e casos como 

estrategia positiva de articulaçao de conhecimentos.                                                              

Workshop "Imobilizações gessadas - o papel do 

enfermeiro"

Utilização de estrategias diversificadas e interativas 

com estimulo à criatividadee capacidade de 

trabalhar em grupo

Utilização de estrategias dinamicas, com aulas 

praticas para experenciar tecnicas  de intervenção 

em psiquiatria e saude mental

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1) Utilização do Nvivo para tratamento qualitativo de dados

100%

100%

1) Aumentar a duração do estágio para 16 semanas

2) Documento orientador da estruturação de TA e RCA
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Anexo III 

Desempenho escolar 



                                            DESEMPENHO ESCOLAR  - ANO LETIVO 2013/2014

N.º Inscritos N.º Avaliados

N.º alunos inscritos 

avaliados s/ 

aproveitamento

N.º alunos inscritos e 

avaliados c/ 

aproveitamento

Reprovados sem 

frequência

Taxa  relativa de 

aproveitamento 

curricular

Taxa efectiva de 

aproveitamento 

curricular

Avaliados/Inscritos
N.º alunos 

reprovados

Total alunos 

inscritos 2013

Fundamentos de Enfermagem 88 84 2 82 4 97,6% 93,2% 95,5%

Saúde - Indivíduo, Família e Comunidade 85 82 2 80 3 97,6% 94,1% 96,5%

Anatomia e Fisiologia 93 90 7 83 3 92,2% 89,2% 96,8%

Bioquímica e Biofísica 127 116 47 69 11 59,5% 54,3% 91,3%

Psicologia I 88 83 2 81 5 97,6% 92,0% 94,3%

Sociologia I 97 90 7 83 7 92,2% 85,6% 92,8%

Epidemiologia 89 84 3 81 5 96,4% 91,0% 94,4%

Bacteriologia, Parasitologia e Virulogia 88 85 0 85 3 100,0% 96,6% 96,6%

Farmacologia 109 104 4 100 5 96,2% 91,7% 95,4%

Nutrição e Alimentação Racional 94 87 8 79 7 90,8% 84,0% 92,6%

Ética, Deontologia, Aspectos Jurídicos da Profissão I 88 84 1 83 4 98,8% 94,3% 95,5%

Inglês 34 31 0 31 3 100,0% 91,2% 91,2%

Expressão Corporal 38 38 0 38 1 100,0% 100,0% 100,0%

Informática 16 15 0 15 1 100,0% 93,8% 93,8%

Psicologia II 73 70 0 70 3 100,0% 95,9% 95,9%

Enfermagem - Saúde do Adulto e Idoso I 73 73 0 73 0 100,0% 100,0% 100,0%

Ética, Deontologia, Aspectos Jurídicos da Profissão II 74 72 1 71 2 98,6% 95,9% 97,3%

Ensino Clínico - Enfermagem do Adulto e Idoso I 68 65 1 64 3 98,5% 94,1% 95,6%

Enfermagem - Saúde do Adulto e Idoso II 71 71 4 67 0 94,4% 94,4% 100,0%

Nutrição e Alimentação Dietética 79 73 7 66 6 90,4% 83,5% 92,4%

Bio-Estatística 91 78 10 68 13 87,2% 74,7% 85,7%

Investigação I 73 72 0 72 1 100,0% 98,6% 98,6%

Sociologia II 74 71 4 67 3 94,4% 90,5% 95,9%

Ensino Clínico - Enfermagem do Adulto e Idoso II 70 66 1 65 4 98,5% 92,9% 94,3%

Inglês 25 24 0 24 1 100,0% 96,0% 96,0%

Expressão Corporal 30 30 0 30 0 100,0% 100,0% 100,0%

Informática 15 14 0 14 1 100,0% 93,3% 93,3%

Enfermagem de Saúde Reprodutiva 70 70 2 68 0 97,1% 97,1% 100,0%

Enfermagem de Saúde Infantil e Adolescência 71 71 1 70 0 98,6% 98,6% 100,0%

Psicopatologia da Criança e Adolescente 74 73 5 68 1 93,2% 91,9% 98,6%

Investigação II 73 73 1 72 0 98,6% 98,6% 100,0%

Gestão e Organização Profissional 72 72 0 72 0 100,0% 100,0% 100,0%

Psicosociologia das Organizações 75 73 0 73 2 100,0% 97,3% 97,3%

Formação e Desenvolvimento Profissional 69 69 0 69 0 100,0% 100,0% 100,0%

Enfermagem - Saúde Mental 72 72 0 72 0 100,0% 100,0% 100,0%

Enfermagem - Urgência e Emergência 71 71 1 70 0 98,6% 98,6% 100,0%

Ensino Clínico - Saúde Materna e Obstétrica 69 68 0 68 1 100,0% 98,6% 98,6%

Ensino Clínico - Saúde Infantil e Pediatria 71 69 0 69 2 100,0% 97,2% 97,2%

Ensino Clínico - Saúde Mental e Psiquiatria 70 68 0 68 2 100,0% 97,1% 97,1%

Ensino Clínico - Ortotraumatologia 70 69 0 69 1 100,0% 98,6% 98,6%

Prática de Investigação 69 67 0 67 2 100,0% 97,1% 97,1%

Estágio de Enfermagem em Saúde Comunitária 67 65 0 65 2 100,0% 97,0% 97,0%

Estágio de Enfermagem Hospitalar 70 68 0 68 2 100,0% 97,1% 97,1%

Estágio de Gestão 66 66 0 66 0 100,0% 100,0% 100,0%

Estágio de Formação e Desenvolvimento 67 67 0 67 0 100,0% 100,0% 100,0%

3216 3103 121 2982 114 97,0% 93,9% 96,7% 18 318

Taxa de Avaliação Curicular 96,49%

Taxa de Reprovação 5,66%
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Anexo IV 

Nota mínima e máxima 



Classificação:

  Média; Nota Máxima e Nota Mínima

Código Unidade Curricular  Média Nota Máxima Nota Mínima

5411 Fundamentos de Enfermagem 11,87 16 7

5412 Saúde - Indivíduo, Família e Comunidade 12,80 16 4

5413 Anatomia e Fisiologia 11,04 15 3

5414 Bioquímica e Biofísica 9,08 17 2

5415 Psicologia I 13,72 18 8

5416 Sociologia I 11,72 17 0

5417 Epidemiologia 12,07 16 7

5418 Bacteriologia, Parasitologia e Virulogia 14,25 19 10

5419 Farmacologia 13,53 18 4

5420 Nutrição e Alimentação Racional 13,01 17 3

5421 Ética, Deontologia, Aspectos Jurídicos da Profissão I 13,90 18 7

5423 Inglês 15,03 19 11

5424 Expressão Corporal 14,79 16 0

5425 Informática 15,87 19 10

5426 Psicologia II 14,94 17 13

5427 Enfermagem - Saúde do Adulto e Idoso I 12,52 15 10

5428 Ética, Deontologia, Aspectos Jurídicos da Profissão II 13,40 17 8

5429 Ensino Clínico - Enfermagem do Adulto e Idoso I 14,97 17 8

5430 Enfermagem - Saúde do Adulto e Idoso II 11,87 15 6

5431 Nutrição e Alimentação Dietética 12,47 16 3

5432 Bio-Estatística 11,68 17 2

5433 Investigação I 14,40 17 11

5434 Sociologia II 12,77 17 2

5435 Ensino Clínico - Enfermagem do Adulto e Idoso II 14,56 17 8

5437 Inglês 15,63 18 11

5438 Expressão Corporal 18,93 20 15

5439 Informática 17,29 19 16

5440 Enfermagem de Saúde Reprodutiva 12,40 16 8

5441 Enfermagem de Saúde Infantil e Adolescência 12,15 17 6

5442 Psicopatologia da Criança e Adolescente 13,77 18 8

5443 Investigação II 14,36 16 6

5444 Gestão e Organização Profissional 13,67 18 10

5445 Psicosociologia das Organizações 14,04 17 10

5446 Formação e Desenvolvimento Profissional 15,83 18 10

5447 Enfermagem - Saúde Mental 12,49 17 10

5448 Enfermagem - Urgência e Emergência 13,25 17 9

5449 Ensino Clínico - Saúde Materna e Obstétrica 15,59 18 11

5450 Ensino Clínico - Saúde Infantil e Pediatria 13,62 16 10

5451 Ensino Clínico - Saúde Mental e Psiquiatria 14,97 18 10

5452 Ensino Clínico - Ortotraumatologia 14,81 17 10

5453 Prática de Investigação 15,34 16 11

5454 Estágio de Enfermagem em Saúde Comunitária 16,66 19 11

5455 Estágio de Enfermagem Hospitalar 16,38 19 13

5456 Estágio de Gestão 17,08 18 13

5457 Estágio de Formação e Desenvolvimento Profissional 17,18 18 13
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Anexo V 

Publicações 



NOME DO DOCENTE PUBLICAÇÃO 1 PUBLICAÇÃO 2 PUBLICAÇÃO 3 PUBLICAÇÃO 4 PUBLICAÇÃO 5 PUBLICAÇÃO 6 PUBLICAÇÃO 7
Maria Teresa F. P. 
Filipe de Araújo

Luís Carlos Carvalho 
da Graça

GRAÇA, Luís Carlos Carvalho; SUBTIL, Carlos Lousada Lopes. 
Comportamentos alimentares na população de Viana do Castelo 
(IV Congresso de Investigação em Enfermagem Ibero-americano 
e de países de língua oficial portuguesa) Referência: Revista de 
Enfermagem. Série IV. Suplemento ao nº 2, 2014. p. 118

GRAÇA, Luís Carlos Carvalho. Violência no namoro. (IV 
Congresso de Investigação em Enfermagem Ibero-
americano e de países de língua oficial portuguesa) 
Referência: Revista de Enfermagem. Série IV. Suplemento 
ao nº 2, 2014. p. 195

GRAÇA, Luís Carlos Carvalho; PEREIRA, Maria Aurora 
Gonçalves Pereira; SUBTIL, Carlos Lousada Lopes; 
FONSECA, Maria José Lopes. Doença crónica: um estudo de 
prevalência. (IV Congresso de Investigação em Enfermagem 
Ibero-americano e de países de língua oficial portuguesa). 
Referência: Revista de Enfermagem. Série IV. Suplemento ao 
nº 2, 2014. p. 438.

GRAÇA, Luís Carlos Carvalho. Contributos da intervenção 
de enfermagem na promoção da transição para a 
maternidade: Um estudo quasi-experimental. In GRAÇA, 
Luís Carlos Carvalho; TORRE, Maria Augusta Moreno 
Delgado (Org.) Congresso Internacional de Saúde Sexual e 
Reprodutiva: Livro de Resumos. Viana do Castelo: Escola 
Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Viana do 
Castelo, 2014. ISBN 978-989-99106-0-7.

ARAÚJO, Clara Assis; GRAÇA, Luís Carlos Carvalho; 
SUBTIL, Carlos Lousada Lopes; PEREIRA, Maria 
Aurora Gonçalves Pereira. Perceção de saúde mental 
na população de Viana do Castelo. (IV Congresso de 
Investigação em Enfermagem Ibero-americano e de 
países de língua oficial portuguesa) Referência: 
Revista de Enfermagem. Série IV. Suplemento ao nº 
2, 2014. p. 168

PEREIRA, Maria Aurora Gonçalves Pereira; GRAÇA, 
Luís Carlos Carvalho. Dor crónica e qualidade de vida. 
(IV Congresso de Investigação em Enfermagem Ibero-
americano e de países de língua oficial portuguesa). 
Referência: Revista de Enfermagem. Série IV. 
Suplemento ao nº 2, 2014. p. 260

Maria Albertina Álvaro 
Marques

Marques, Albertina; Vieira Margarida - A pessoa idosa maior de 
80 anos a viver só: causas de sofrimento. Referência. [em linha]. 
Suplemento ao nº2 - Série IV. IV Congresso Internacional de 
Investigação de Enfermagem Ibero-americano e de Países de 
Língua Oficial Portuguesa. Coimbra. Julho de 2014. p.227. 
Disponível internet 
file:///C:/Users/USER/Documents/Dados%20para%20Curriculo/P
ublica%C3%A7%C3%B5es%20e.book/Livro_de_Atas_31_10_14
_web_congresso%20Coimbra.pdf

Soares, S ; Fonseca, MJ; Cerqueira, Gomes, J; Marques, 
A.- Supervisão dos Ensinos Clínicos - do conceito às 
estratégias: o olhar dos Enfermeiros tutores. Referência. 
[em linha]. Suplemento ao nº2 - Série IV. IV Congresso 
Internacional de Investigação de Enfermagem Ibero-
americano e de Países de Língua Oficial Portuguesa. 
Coimbra. Julho de 2014. p.75. Disponível internet 
file:///C:/Users/USER/Documents/Dados%20para%20Curric
ulo/Publica%C3%A7%C3%B5es%20e.book/Livro_de_Atas
_31_10_14_web_congresso%20Coimbra.pdf

Marques, A.; Fonseca, MJ; Cerqueira, M; Gomes, J; Soares, 
S - Supervisão em Ensinos Clínicos - do conceito às 
estratégias: o olhar dos Estudantes.  Referência. [em linha]. 
Suplemento ao nº2 - Série IV. IV Congresso Internacional de 
Investigação de Enfermagem Ibero-americano e de Países de 
Língua Oficial Portuguesa. Coimbra. Julho de 2014. p.76. 
Disponível internet 
file:///C:/Users/USER/Documents/Dados%20para%20Curricul
o/Publica%C3%A7%C3%B5es%20e.book/Livro_de_Atas_31
_10_14_web_congresso%20Coimbra.pdf

PEREIRA, Paula; CERQUEIRA, Manuela, MARQUES, 
Albertina – Cuidados de enfermagem à pessoa diabética e 
famílai numa unidade de agudos. Nursing Online. 29 de 
maio de 2014

Maria Manuela Amorim 
Cerqueira

Pereira, A; Moreira, C.; Cerqueira, M.-A gestão da ferida maligna 
em cuidados paliativos - práticas de enfermagem-Referência. 
Suplemento ao nº2 - Série IV. IV Congresso Internacional de 
Investigação de Enfermagem Ibero-americano e de Países de 
Língua Oficial Portuguesa. Coimbra. Julho de 2014. p.224 
file:///C:/Users/USER/Documents/Dados%20para%20Curriculo/P
ublica%C3%A7%C3%B5es%20e.book/Livro_de_Atas_31_10_14
_web_congresso%20Coimbra.pdf

Cerqueira, Maria Manuela Amorim - Fatores que interferem 
com o processo de luto da pessoa em fim de vida e 
Família.  Referência. Suplemento ao nº2 - Série IV. IV 
Congresso Internacional de Investigação de Enfermagem 
Ibero-americano e de Países de Língua Oficial Portuguesa. 
Coimbra. Julho de 2014. p.259 
file:///C:/Users/USER/Documents/Dados%20para%20Curric
ulo/Publica%C3%A7%C3%B5es%20e.book/Livro_de_Atas
_31_10_14_web_congresso%20Coimbra.pdf

Soares, S ; Fonseca, MJ; Cerqueira, Gomes, J; Marques, A.- 
Supervisão dos Ensinos Clínicos - do conceito às estratégias: 
o olhar dos Enfermeiros tutores. Referência. Suplemento ao 
nº2 - Série IV. IV Congresso Internacional de Investigação de 
Enfermagem Ibero-americano e de Países de Língua Oficial 
Portuguesa. Coimbra. Julho de 2014. p.75 
file:///C:/Users/USER/Documents/Dados%20para%20Curricul
o/Publica%C3%A7%C3%B5es%20e.book/Livro_de_Atas_31
_10_14_web_congresso%20Coimbra.pdf

Marques, A.; Fonseca, MJ; Cerqueira, M; Gomes, J; 
Soares, S - Supervisão em Ensinos Clínicos - do conceito 
às estratégias: o olhar dos Estudantes. Referência. 
Suplemento ao nº2 - Série IV. IV Congresso Internacional 
de Investigação de Enfermagem Ibero-americano e de 
Países de Língua Oficial Portuguesa. Coimbra. Julho de 
2014. p.76 
file:///C:/Users/USER/Documents/Dados%20para%20Curric
ulo/Publica%C3%A7%C3%B5es%20e.book/Livro_de_Atas_
31_10_14_web_congresso%20Coimbra.pdf

PEREIRA, Paula; CERQUEIRA, Manuela; 
MARQUES, Albertina – Cuidados de enfermagem à 
pessoa diabética e família numa unidade de agudos. 
Nursing Online. 29 de maio de 2014

Araújo, Joana ; Cerqueira, Manuela -  A Solidão nos 
idosos numa comunidade rural – Implicações para 
uma velhice bem sucedida Nursing Online. 29 de 
maio de 2014.

Maria Salomé Martins 
Ferreira

Ferreira, Salomé & Pereira, M.Graça. Papel Moderador do Tipo 
de Família. Atas do 10º Congresso nacional de Psicologia da 
Saúde, pag.529-539. Editores: J.Pais Ribeiro, Isabel Silva, Rute 
Menezes e Isabel Leal.  Universidade Fernando Pessoa, Porto, 
2014.

Alves, Catarina & Ferreira, Salomé. Avaliação Da Dor no 
Doente terminal: perceção Do enfermeiro De Cuidados 
Gerais. In: Revista Investigação em Enfermagem. - 
Coimbra. - ISSN 2182-9764. - 2.º Série, nº.7 (Maio  2014), 
p. 42-48

Sandra Marisa Barbosa 
de Alpuim Gonçalves

Gonçalves, S. M. B. A. (2014, maio). FORMAÇÃO NA ROTA DA 
EDUCAÇÃO INTEGRAL DO (A)DOLESCENTE: Avaliação de 
um Projeto de Educação para a Saúde - Livro de resumos (p. 
86). Viana do Castelo: Comissão Organizadora do Congresso 
Internacional de Saúde Sexual e Reprodutiva: Da Formação aos 
Desafios da Intervenção em Saúde Sexual e Reprodutiva. ISBN 
978-989-99106-0-7.

Sandra Marisa Alpuim 
Gonçalves

Gonçalves, S. M. B. A. (2014, maio). FORMAÇÃO NA ROTA DA 
EDUCAÇÃO INTEGRAL DO (A)DOLESCENTE: Avaliação de 
um Projeto de Educação para a Saúde - Livro de resumos (p. 
86). Viana do Castelo: Comissão Organizadora do Congresso 
Internacional de Saúde Sexual e Reprodutiva: Da Formação aos 
Desafios da Intervenção em Saúde Sexual e Reprodutiva. ISBN 
978-989-99106-0-7.

Maria José Lopes 
Fonseca

Marques, Maria Albertina Álvaro; Fonseca, Maria José Lopes; 
Cerqueira, Maria Manuela Amorim; Gomes, Jacinta Maria Pisco 
Alves; Soares, Maria de La Salete Rodrigues (2014). Supervisão 
em Ensinos Clínicos - do conceito às estratégias. O olhar dos 
Estudantes. Referência, 6 (Série IV) julho; Suplemento ao nº 2. 
p. 80.

Soares, Maria de La Salete Rodrigues; Fonseca, Maria 
José Lopes; Cerqueira, Maria Manuela Amorim; Gomes, 
Jacinta Maria Pisco Alves; Marques, Maria Albertina Álvaro 
(2014). Supervisão em Ensinos Clínicos - do conceito às 
estratégias. O olhar dos Enfermeiros tutores. Referência, 6 
(Série IV) julho; Suplemento ao nº 2. p. 79.

Fonseca, Maria José Lopes (2014). O processo de Avaliação 
de aprendizagens em ensino clínico de enfermagem: da 
estruturação à finalidade. Referência, 6 (Série IV) julho; 
Suplemento ao nº 2. p. 58.

Maria Augusta Moreno 
Delgado da Torre

Torre, M. A. M. D. & Lima, Ilda M. G. Barbosa (2014, maio). A 
Formação dos enfermeiros especialistas em Saúde Materna e 
Obstetrícia. A experiência do Espaço Livre de Expressão da 
Experiência (ELEE): Implementação do modelo de formação 
experiencial - Livro de resumos (p. 8). Viana do Castelo: 
Comissão Organizadora do Congresso Internacional de Saúde 
Sexual e Reprodutiva: Da Formação aos Desafios da 
Intervenção em Saúde Sexual e Reprodutiva. ISBN 978-989-
99106-0-7.

Pacheco, R. P.; Torre, M. A. M. D. & Alves, S. L. (2014, 
maio). “Modelo Primary Nursing: Contributos na assistência 
à mulher/recém-nascido/família, durante o trabalho de parto 
e o período pós-parto?” - Livro de resumos (p. 61). Viana do 
Castelo: Comissão Organizadora do Congresso 
Internacional de Saúde Sexual e Reprodutiva: Da Formação 
aos Desafios da Intervenção em Saúde Sexual e 
Reprodutiva. ISBN 978-989-99106-0-7.

Gomes, C.M. M. & Torre, M. A. M. D. (2014, maio). Transição 
para a Parentalidade: Promoção da Vinculação Precoce. - 
Livro de resumos (p. 17). Viana do Castelo: Comissão 
Organizadora do Congresso Internacional de Saúde Sexual e 
Reprodutiva: Da Formação aos Desafios da Intervenção em 
Saúde Sexual e Reprodutiva. ISBN 978-989-99106-0-7.

Frutuoso, L. A., Torre, M. A. M. D. & Alves, S. L. (2014, 
maio). “O Pai no Bloco de Partos - Que participação?”. - 
Livro de resumos (p. 53). Viana do Castelo: Comissão 
Organizadora do Congresso Internacional de Saúde Sexual 
e Reprodutiva: Da Formação aos Desafios da Intervenção 
em Saúde Sexual e Reprodutiva. ISBN 978-989-99106-0-7.

Pereira, C. S. C. & Torre, M. A. M. D. (2014, maio). 
Projeto Prevenção da Gravidez na Adolescência - 
Uma Intervenção na Comunidade Escolar. - Livro de 
resumos (p. 43). Viana do Castelo: Comissão 
Organizadora do Congresso Internacional de Saúde 
Sexual e Reprodutiva: Da Formação aos Desafios da 
Intervenção em Saúde Sexual e Reprodutiva. ISBN 
978-989-99106-0-7.

Gradíssimo, A. M. D.; Torre, M. A. M. D. & Ferreira, M. 
S. M. (2014, maio). A Bola de Pilates e a 
musicoterapia no trabalho de parto. - Livro de 
resumos (p. 21). Viana do Castelo: Comissão 
Organizadora do Congresso Internacional de Saúde 
Sexual e Reprodutiva: Da Formação aos Desafios da 
Intervenção em Saúde Sexual e Reprodutiva. ISBN 
978-989-99106-0-7.

Fernandez, M. S. & Torre, Mª Augusta M. Delgado 
(2014, maio) - “Nacer en Harmonía”. - Livro de resumos 
(p. 84). Viana do Castelo: Comissão Organizadora do 
Congresso Internacional de Saúde Sexual e 
Reprodutiva: Da Formação aos Desafios da Intervenção 
em Saúde Sexual e Reprodutiva. ISBN 978-989-99106-0-
7.

Maria de La Salete 
rodrigues Soares

Soares, Salete (2014) A Pessoa com oxigenoterapia de longa 
duração (OLD) - avaliação de um programa de reabilitação 
respiratória em contexto domiciliário. Referência, Coimbra, 
suplemento ao nº 2 série IV, pp.226. ISSN:0874.0283

Soares, Salete; Lopes, M. José; Cerqueira, Manuela; 
Gomes, Jacinta; Marques, Albertina (2014) Supervisão dos 
Ensinos Clínicos - do conceito às estratégias: o olhar dos 
Enfermeiros Tutores. Referência, Coimbra, suplemento ao 
nº 2 série IV, pp.75. ISSN:0874.0283

Marques, Albertina; Lopes, M. José; Cerqueira, Manuela; 
Gomes, Jacinta; Soares, Salete; (2014) Supervisão dos 
Ensinos Clínicos - do conceito às estratégias: o olhar dos 
Estudantes. Referência, Coimbra, suplemento ao nº 2 série 
IV, pp.76. ISSN:0874.0283

Soares, Salete; Martins, Teresa (2014) A pessoa com 
oxigenoterapia de longa duração: Estudo sobre um 
programa de cuidados de enfermagem em contexto 
domiciliário. Psicologia, Saúde & Doenças, 2014, 15 
suplemento (resumo)

Gomes, Jacinta; Araújo, Clara; Soares, Salete (2014) 
Intervenção do enfermeiro de reabilitação na pessoa 
com prótese total da anca. Referência, Coimbra, 
suplemento ao nº 2 série IV, pp.269. ISSN:0874.0283

Parente, Dulce; Araújo, Clara; Soares, Salete (20149 
A criança e o adolescente com asma: o conhecimento 
sobre a doença. Referência, Coimbra, suplemento ao 
nº 2 série IV, pp.81. ISSN:0874.0283

Clara de Assis Coelho 
de Araújo

Andar, Aprender, Amar - Um programa de Envelhecimento Ativo 
para todas as idades
Revista Misericórdia de Braga, nº10, Dezembro 2014

Clara de Assis Coelho de Araújo  
Sónia Maria Afonso Gomes Pereira

Salete Calvinho

Publicação internacional
“VIOLÊNCIA CONJUGAL CONTRA A MULHER, SAÚDE E 
GÉNERO. 
CONTRIBUTOS PARA MELHORAR AS PRÁTICAS 
PROFISSIONAIS E AS POLÍTICAS DE PREVENÇÃO DA 
VIOLÊNCIA CONJUGAL.” 
Maria de La Salete Calvinho & Natália Ramos
In AMBIVALÊNCIAS, Revista do Grupo de Pesquisa “Processos 
Identitários e Poder” – GEPPIP, dossiê: Gênero e Sexualidade
 v. 2, n. 03 (2014), pp 42-69
http://seer.ufs.br/index.php/Ambivalencias/index

Publicação nacional
“(Re)pensar a educação para a saúde: Educação para a 
Saúde ou para a vida?”
Maria de La Salete Calvinho & Cidália Amorim
No prelo, editora LIVPSIC

Maria Aurora 
Gonçalves Pereira

PEREIRA, Maria Aurora Gonçalves ; LIMA, Ilda - O contexto da 
formação inicial de enfermeiros na atualidade. In Formação 
inicial de professores e de enfermeiros: identidades e ambientes. 
Porto: Livpsic, 2013.ISBN 978-989-730-027-1. p. 91-108

FERNANDES, Preciosa [et al.] - A formação inicial em 
enfermagem e climas de formação : conceitos e 
percepções. In Saber e formação no trabalho profissional e 
relacional. Salvador: Edufba, 2013. ISBN 978-85-232-1072-
4. P. 187-207
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Anexo VI 

Comunicações 



NOME DO DOCENTE COMUNICAÇÃO 1 COMUNICAÇÃO 2 COMUNICAÇÃO 3 COMUNICAÇÃO 4 COMUNICAÇÃO 5 COMUNICAÇÃO 6 COMUNICAÇÃO 7

Maria Teresa F. P. Filipe de Araújo

"Projeto FREI(A)-Promovendo a saúde em 
contexto escolar" Congresso Internacional de 
Saúde Sexual e Reprodutiva. IPVC-ESS. Viana 
do Castelo, ESS, 15 de Maio de 2014

Luís Carlos Carvalho da Graça

Graça, Luís Carlos Carvalho; et.al. Cuidados 
preventivos na população de Viana do Castelo. 
Lisboa: 13ª Conferência Internacional de 
Investigação em Enfermagem.

Graça, Luís Carlos Carvalho; SUBTIL, Carlos 
Lousada Lopes.Comportamentos alimentares 
na população de Viana do Castelo. Coimbra: IV 
Congresso de Investigação em Enfermagem 
Ibero-americano e de países de língua oficial 
portuguesa

GRAÇA, Luís Carlos Carvalho. Enfermagem 
de CSP e a intervenção na transição para a 
maternidade. Viana do Castelo: Congresso 
Internacional de Saúde Sexual e Reprodutiva.

GRAÇA, Luís Carlos Carvalho; et. al. Violência 
no namoro (poster). Viana do Castelo: XX 
Jornadas do GAF

Cardoso, Lurdes Bernardete; Graça, Luís 
Carlos Carvalho; Amorim, Maria Isabel Soares 
Parente Lajoso. Saúde no adolescente: uma 
relação entre o SOC, qualidade de vida e 
bullying. Braga: V Congresso Internacional 
ASPSM

GRAÇA, Luís Carlos Carvalho; et. al. Violência 
doméstica contra as mulheres (poster). Viana 
do Castelo: XX Jornadas do GAF

Maria Albertina Álvaro Marques

Marques, Albertina; Vieira, Margarida. Causas 
do sofrimento vivido pelas pessoas idosas 
maiores de 80 anos em solitude [Comunicação 
oral] Porto. Re-Encontro de Doutorandos UCP-
ICS, janeiro de 2014

Marques, Albertina; Vieira, Margarida. A pessoa 
idosa que vive só. Uma revisão de literatura 
[Comunicação oral] Porto. Re-Encontro de 
Doutorandos UCP-ICS, março de 2014

Marques, Albertina; Vieira, Margarida. 
Retratos de solitude da pessoa idosa. Um 
estudo exploratório. [Poster]. Porto: VIII 
Seminário Internacional de Investigação em 
Enfermagem, 6-10 de maio 2014

Marques, Albertina; Vieira, Margarida. Tipos de 
sofrimento vivido pelas pessoas idosas maiores 
de 80 anos em solitude [Comunicação oral] 
Porto. Re-Encontro de Doutorandos UCP-ICS, 
junho de 2014

Marques, Albertina; Vieira Margarida., A pessoa 
idosa maior de 80 anos a viver só. Causas de 
sofrimento. Coimbra. [Comunicação oral] IV 
Congresso Internacional de Investigação de 
Enfermagem Ibero-americano e de Países de 
Língua Oficial Portuguesa. Julho de 2014.

Soares, S ; Fonseca, MJ; Cerqueira, Gomes, J; 
Marques, A.- Supervisão dos Ensinos Clínicos - 
do conceito às estratégias: o olhar dos 
Enfermeiros tutores. [Comunicação oral]. IV 
Congresso Internacional de Investigação de 
Enfermagem Ibero-americano e de Países de 
Língua Oficial Portuguesa. Coimbra. Julho de 
2014.

Marques, A.; Fonseca, MJ; Cerqueira, M; 
Gomes, J; Soares, S - Supervisão em Ensinos 
Clínicos - do conceito às estratégias: o olhar 
dos Estudantes. [Comunicação oral]. IV 
Congresso Internacional de Investigação de 
Enfermagem Ibero-americano e de Países de 
Língua Oficial Portuguesa. Coimbra. Julho de 
2014.

Maria Manuela Amorim Cerqueira

Pereira, A; Moreira, C.; Cerqueira, M.-A gestão 
da ferida maligna em cuidados paliativos - 
práticas de enfermagem. [Comunicação oral]. 
IV Congresso Internacional de Investigação de 
Enfermagem Ibero-americano e de Países de 
Língua Oficial Portuguesa. Coimbra. Julho de 
2014.

Cerqueira, Maria Manuela Amorim - Fatores 
que interferem com o processo de luto da 
pessoa em fim de vida e Família.  . 
[Comunicação oral]. IV Congresso Internacional 
de Investigação de Enfermagem Ibero-
americano e de Países de Língua Oficial 
Portuguesa. Coimbra. Julho de 2014.

Soares, S ; Fonseca, MJ; Cerqueira, Gomes, 
J; Marques, A.- Supervisão dos Ensinos 
Clínicos - do conceito às estratégias: o olhar 
dos Enfermeiros tutores. [Comunicação oral]. 
IV Congresso Internacional de Investigação de 
Enfermagem Ibero-americano e de Países de 
Língua Oficial Portuguesa. Coimbra. Julho de 
2014.

Marques, A.; Fonseca, MJ; Cerqueira, M; 
Gomes, J; Soares, S - Supervisão em Ensinos 
Clínicos - do conceito às estratégias: o olhar 
dos Estudantes. [Comunicação oral]. IV 
Congresso Internacional de Investigação de 
Enfermagem Ibero-americano e de Países de 
Língua Oficial Portuguesa. Coimbra. Julho de 
2014.

Maria Salomé Martins Ferreira

Ferreira, Salomé. Família, Incapacidade 
Funcional e  Qualidade de Vida em Doentes 
com Lombalgia Crónica: O efeito moderador do 
tipo de Família, dia 8 de Fevereiro de 2014 - no 
10º Congresso Nacional da  Psicologia da 
Saúde, Porto.

Ferreira, Salomé. A importância da Formação 
académica de Enfermagem para o Holismo. 
Jornadas de Enfermagem do Hospital de Braga- 
"Olhar o presente Rumo ao Futuro", hospital de 
Braga, 30 de Maio,2014

Gradissímo, Andreia, Torre Augusta & 
Ferreira Salomé. “A Bola de Pilates e a 
musicoterapia no trabalho de parto”. 
Congresso Internacional de Saúde Sexual e 
Reprodutiva: da formação aos desafios da 
intervenção em saúde sexual e reprodutiva. 
ESS-IPVC, 16 de Maio, 2014

Ferreira, Salomé.  conferência "Cuidar o Doente 
com Alzeimer" inserida nas atividades de 
comemoração da "Semana na Maior". Escola 
Secundária Santa Maria maior, 31 de Maio 
2014

Sandra Marisa Barbosa de Alpuim 
Gonçalves

Poster - Gonçalves, S. M. B. A. (2014, maio). 
FORMAÇÃO NA ROTA DA EDUCAÇÃO 
INTEGRAL DO (A)DOLESCENTE: Avaliação 
de um Projeto de Educação para a Saúde. 
Congresso Internacional de Saúde Sexual e 
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