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1. INTRODUÇÃO 

A Criação do Ciclo de estudo conducente ao grau de Mestre em Cuidados Paliativos, nos termos do disposto no 

nº 3 do artigo 61 da Lei nº 62/2007, de 10 de Setembro e, na sequência de decisão favorável à sua acreditação 

prévia por parte da Agencia de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, foi registado com o número R/A-Cr 

53/2011. 

Assim, o presente relatório tem como finalidade realizar uma apreciação crítica e reflexiva do percurso formativo 

subjacente ao II Curso de Mestrado em Cuidados Paliativos (CMCP) da Escola Superior de Saúde do Instituto 

Politécnico de Viana do Castelo (ESS-IPVC).  

O curso integra a estrutura do ciclo de estudos conducente ao grau de mestre (art.º 20 do Decreto- Lei 74/2006) 

em Cuidados Paliativos, o qual decorre em três semestres num total de 60 ECTS.   

Em termos de estrutura, centra-se na especificidade do ciclo de estudos, na organização interna e mecanismos 

de qualidade, nos recursos materiais, nas parcerias, no pessoal docente e não docente, nos estudantes, no 

processo de formação, nos resultados académicos, na análise SWOT inerente ao ciclo de estudos e nas pro-

postas de ações de melhoria.  

 

1.1. Descrição da escola responsável pela lecionação do ciclo de estudos 

A atual Escola Superior de Saúde do IPVC foi criada em 1973, como Escola de Enfermagem de Viana do Caste-

lo pelo Decreto-Lei (DL) nº 243/73, de 16 de Maio. Iniciou a sua atividade em Janeiro de 1974, com o curso de 

auxiliares de Enfermagem, que foi extinto em 11 de Setembro do mesmo ano pelo DL nº 440/74 de 11 de Se-

tembro. Em Outubro de 1974, a Escola iniciou o Curso de Enfermagem Geral.  

Em 1989, é integrada na rede das Escolas Superiores de Enfermagem, prevista na Portaria nº 821/89, de 14 de 

Setembro, com a designação de Escola Superior de Enfermagem de Viana do Castelo. Em 1990 inicia a lecio-

nação do Curso Superior de Enfermagem – nível de bacharelato (Portaria nº 289/90, de 17 de Abril).  

Com a regulamentação genérica dos cursos de estudos superiores especializados em enfermagem (Portaria n.º 

239/94, de 16 de Abril), em 1995, dá-se início ao Curso de Estudos Superiores Especializados (CESE) em En-

fermagem da Comunidade e Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica, terminando os primeiros especialistas 

a sua formação em 1997. No ano letivo de 1997/98 esta formação é alargada ao Curso de Estudos Superiores 

Especializados em Enfermagem de Reabilitação.  

Em 1999, pelo DL nº 353/99, de 3 de Setembro, são aprovadas as regras gerais a que fica subordinado o ensi-

no de enfermagem no âmbito do ensino superior politécnico, instituindo o curso de licenciatura em enfermagem 

(Portarias nº 799-G/99 e nº 799-D/99, de 18 de Setembro), o mesmo diploma aprova, também, as medidas de 

transição para os estudantes que se encontram a frequentar o bacharelato e para os bacharéis, com a criação 

do Ano Complementar de Formação em Enfermagem (Portaria nº 799-F/99, de 18 de Setembro) e os cursos de 
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complemento de formação em Enfermagem (Portaria 799-E/99, de 18 de Setembro). A Portaria nº 268/02, de 13 

de Março cria os cursos de pós-licenciatura de especialização em Enfermagem. Pelo Despacho Normativo 

7/2000, de 27 de Janeiro, são criados os estatutos e a Escola é integrada no IPVC pelo DL 99/2001, de 28 de 

Março.  

Através do Despacho n.º 4/2007, publicado no DR, 2.ª Série, n.º 5, de 8 de Janeiro, foram homologadas as 

alterações aos Estatutos do IPVC que decorreram da referida integração. Com a entrada em vigor do Despacho 

Normativo n.º 7/2009, publicado no DR, 2.ª Série, n.º 26, de 6 de Fevereiro, que homologou os Estatutos do 

Instituto Politécnico de Viana do Castelo, no quadro do novo regime jurídico das instituições de ensino superior 

aprovado pela Lei n.º 62/2007, de 10 de Setembro, a Escola passou a designar-se Escola Superior de Saúde. 

Ao longo destes últimos tempos foram ainda criados cursos de pós-graduação (CPG), com diferentes períodos 

de duração, das quais se destacam: CPG em Gestão de Unidades de Saúde e Instituições Sociais; CPG em 

Cuidados Paliativos; CPG em Enfermagem Oncológica; CPG em Supervisão Clínica e Cursos de Pós-

licenciatura de Especialização em Enfermagem (CPLEE) como o Curso de Pós-Licenciatura de Especialização 

em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiatria (CPLEESMP); Curso de Pós-Licenciatura de Especialização em 

Enfermagem de Reabilitação (CPLEER) e Curso de Pós-Licenciatura de Especialização em Enfermagem de 

Saúde Materna e Obstetrícia (CPLEESMO). 

Numa lógica de articulação decorrente dos desafios colocados ao Ensino Superior na área da Saúde, aos con-

textos 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, designada-

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

com a APNOR - Associação de Politécnicos do Norte, (Despacho n.º 14911/2011, 2.ª Série, n.º 211 de 03 de 

Novembro de 2011); o Curso de Mestrado em Enfermagem Médico-Cirúrgica (Despacho n.º 9598/2011, 2.ª 

Série, n.º 147 de 02 de Agosto de 2011); o Curso de Mestrado em Enfermagem de Saúde Comunitária (Despa-

cho n.º 9599/2011, 2.ª Série, n.º 147 de 02 de Agosto de 2011); o Curso de Mestrado em Enfermagem de Rea-

bilitação (Despacho n.º 15679/2011, 2.ª Série, n.º 221 de 17 de Novembro de 2011); o Curso de Mestrado em 

Cuidados Paliativos (Despacho n.º 1181/2013, 2.ª Série, n.º 13 de 18 de Janeiro de 2013) e o Curso de Mestra-

do 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. (Despacho n.º 345/2012, 2.ª Série, n.º 8 de 11 de Janeiro de 2012); Curso de Mestrado em Promo-

ção e Educação para a Saúde, parceria com a Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Viana do 

Castelo. (Despacho n.º 2063/2010, 2.ª série, n.º 20 de 29 de Janeiro de 2010). 

Neste contexto, o curso em apreço inscreve-se no âmbito do investimento da ESS e do IPVC na ampliação e 

aprofundamento de formações em áreas estruturantes da sua intervenção, designadamente no domínio da 

saúde.  
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1.2 Coerência dos objetivos definidos com a missão e a estratégia 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 internaciona-

lização, em convergência com o espaço europeu do Ensino Superior. Valoriza e promove a liberdade, a respon-

sabilidade e a cidadania, o espírito crítico e de pertença, a solidariedade, a inclusão, a cooperação e a multicul-

turalidade.  

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, funcio-

nários e docentes) e externa, em particular, autarquias, serviços e instituições de saúde, constituirão a atitude-

marca da instituição e do curso de Mestrado em Cuidados Paliativos. 

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 estra-

tégicos. 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 empresa-

rial e do trabalho.  

À Escola Superior de Saúde (ESS), unidade orgânica do Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC) cabe-

lhe formar cidadãos livres, criativos, críticos e solidários, com elevados níveis de competência, motivados e 

preparados. 

Assim, o curso de Mestrado em Cuidados Paliativos inscreve-se no âmbito do investimento da ESS e do IPVC 

no desenvolvimento de formações em áreas estruturantes da sua intervenção, designadamente no domínio da 

saúde. O curso direciona-se numa perspetiva constante de investigação e de desenvolvimento orientado para a 

formação de profissionais especializados no atendimento da pessoa com doença crónica avançada, evolutiva e 

terminal e respetiva família em contextos multidisciplinares, de modo a contribuir para a melhoria dos cuidados 

de saúde. 

Tem ainda, como finalidade dar resposta ao desenvolvimento de equipas de Cuidados Paliativos que de acordo 

com a APCP (Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos) mais do que uma infra-estrutura é consensual-

mente apontada como o factor essencial no sucesso da prestação de cuidados paliativos.  

No espaço europeu os Cuidados Paliativos consideram-se um dos principais alicerces dos cuidados de saúde, o 

que pode ser demonstrado pelo elevado número de programas de formação disponibilizados em todos os paí-

ses. É ainda, de salientar, que a formação mais diferenciada nesta área é uma componente fundamental para a 
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organização e qualidade neste tipo de assistência. O programa nacional de cuidados paliativos (DGS, 2014) 

reconhece que a prática destes cuidados assenta na complexidade das situações clínicas, variedade das pato-

logias, gestão de um largo espectro terapêutico e de um sofrimento intenso que requerem, naturalmente, uma 

preparação sólida e diferenciada, exigindo preparação técnica, formação teórica e experiência prática efectiva.  

Os objetivos do ciclo de estudos encontram-se assim, em congruência com a missão e objetivos da instituição, 

preparando profissionais altamente qualificados no exercício da profissão, intervindo assim, no desenvolvimento 

humano e social especialmente no âmbito da saúde, sobretudo na região. Importa ainda realçar que os objetivos 

operacionais se encontram monitorizados através do Sistema de Gestão e de Garantia Qualidade (SGGQ). 
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2.CICLO DE ESTUDOS 

 

2.1 Caracterização do Ciclo de Estudo 

 

2.1.1 Designação do Ciclo de Estudos 

Curso de Mestrado em Cuidados Paliativos 

 

2.1.2 Publicação do Plano de Estudos em DR 

Despacho n.º 1181/2013 em Diário da República, 2.ª série, N.º 13 de 18 de janeiro de 2013.   

 

2.1.3 Área científica predominante do ciclo de estudos 

Saúde 

 

2.1.4 Classificação da área fundamental do ciclo de estudos de acordo com a Portaria nº 256/2005 de 16 

de Março 

Saúde 

 

2.1.5 Classificação da área secundária do ciclo de estudos de acordo com a Portaria nº 256/2005 de 16 

de Março 

Saúde - 66 ECTS; Ciências Sociais e do Comportamento – 17 ECTS; Gestão e Administração -5ECTS; Filosofia 

e Ética- 2ECTS 

 

2.1.6 Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau 

90 ECTS 

 

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

3 Semestres curriculares (artigo3º,alínea c) do Decreto- lei nº74/2006 de 24 de março  

 

2.1.8 Número de vagas aprovado no último ano letivo:  
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20 vagas para o contingente geral e 10 vagas para o contingente especial destinadas exclusivamente a profis-

sionais de saúde detentores do curso de pós graduação em Cuidados Paliativos de nível 3 
 

 

2.1.9 Condições de acesso e ingresso 

Podem candidatar-se ao acesso ao ciclo de estudos conducente ao grau de mestre, os profissionais de saúde 

que satisfaçam as condições expressas no artigo17º da Lei 74 / 2006,24 de Março: 

a) Titulares do grau de licenciatura ou equivalente legal; 

b) Titulares de um grau académico superior estrangeiro conferido na sequência de um 1º ciclo de estudos or-

ganizados de acordo com os princípios do Processo de Bolonha por um Estado aderente a este Processo; 

c) Titulares de um grau académico superior estrangeiro que seja reconhecido como satisfazendo os objeti-

vos do grau de licenciado pelo Conselho Científico; 

d) Detentores de um currículo académico, científico ou profissional, que seja reconhecido como atestando 

capacidade para realização deste ciclo de estudos pelo Conselho Científico; 

 

2.1.10 Regime de funcionamento 

Pós-laboral  

 

2.1.11 Docente Responsável pela Coordenação do Ciclo de Estudos 

Maria Manuela Amorim Cerqueira 

 

2.1.12 Objetivos definidos para o ciclo de estudos  

Para o CMCP são apresentados os seguintes objetivos previamente estabelecidos: conhecer a filosofia dos CP; 

compreender o processo de cuidados à pessoa/família em CP em contexto hospitalar e extra hospitalar; com-

preender a complexidade das intervenções no tratamento sintomático em CP; analisar os dilemas éticos em 

situações complexas da prática de CP; identificar necessidades de intervenção a nível espiritual junto da pessoa 

família em CP; compreender a importância da comunicação eficaz com a pessoa a família e a equipa; tomar 

decisões que permitam assumir um papel activo na equipa multidisciplinar tendo em vista a maximização da 

qualidade dos CP prestados ao doente e família; assegurar uma prática de cuidados baseados em evidências 

científicas; desenvolver práticas de investigação científica e divulgação no âmbito da intervenção CP. 
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2.1.13 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 do IPVC (www.ess.ipvc.pt), na 

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

dantes envolvidos no CE para a divulgação dos objetivos gerais e funcionamento. Na primeira sessão letiva de 

cada unidade curricular (UC) é efetuada a apresentação dos objetivos específicos dessa UC, programa e meto-

dologias de avaliação. Esta informação, também, é disponibilizada através da plataforma de e-learning do IPVC 

(http://elearning.ipvc.pt).  

Para além disto, foram amplamente divulgados no processo de articulação com as instituições/profissionais e 

acompanhamento dos estudantes, que tem vindo a ser feito nos diferentes contextos da prática formativa (está-

gios) e difusão dos mesmos na comunidade. 

Ao longo do percurso formativo realizaram-se reuniões entre os elementos da Comissão do Curso, os estudan-

tes, os tutores dos contextos de estágio e os orientadores/co-orientadores dos estágios de natureza profissional.   

 

2.2 Estrutura Curricular 

2.2.1 Estágios e Períodos de Formação em Serviço  

A unidade curricular de estágio desenvolve-se a nível do 2º semestre do 1º ano do curso em contexto hospitalar 

e comunitário em unidades de cuidados paliativos, com a finalidade de proporcionar o desenvolvimento de com-

petências no atendimento da pessoa doente e família em situação crónico dependente e em fim de vida.  

Constituem-se como espaço/tempo de consolidação, apropriação de saberes e desenvolvimento de competên-

cias de elevado nível de especialização, decorrendo em contextos reais da prestação de cuidados específicos 

no âmbito desta especialidade. 

O desenvolvimento dos estágios sustentou-se num conjunto de pressupostos conceptuais, teórico-

metodológicos e ideológicos, sendo de realçar o investimento da ESS na articulação com as Instituições de 

Saúde Prestadores de Cuidados, numa lógica de promoção da dialética teoria/prática. 

A modalidade de estágio pode constituir-se ainda, como uma das opções para trabalho final (2º ano/3º semes-

tre), a par com a dissertação ou trabalho de projeto, constituindo-se requisito necessário para obter o grau de 

mestre. Nesta edição, dois dos mestrandos optou por esta possibilidade 

 

2.2.1.1 Indicação dos locais de estágio e/ou formação em serviço  

O Plano de Estudo do CMCP contempla um estágio obrigatório em unidades de cuidados paliativos, com 100 

horas de contacto. O estágio referido decorreu em unidades de cuidados paliativos em contexto hospitalar e 

comunitário. A seleção dos contextos teve em consideração o rigor, a exigência técnica, científica e humana.  
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De seguida apresenta-se o mapa com a distribuição dos estudantes por instituição acolhedora (Quadro nº1)  

Quadro nº 1- Mapa de distribuição de estudantes no estágio em unidades de cuidados paliativos/ insti-

tuição  

 

Instituição acolhedora N.º de estágios  

Instituto Português de Oncologia - Porto 3 

Instituto Português de Oncologia – unidade de cuidados Paliativos da Rede  3 

Hospital Nicolas Pena  4 

Hospital de S. João 2 

Hospital Pedro Hispano  4 

Total de Instituições - 5 Total de estagiários – 16 
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3.ORGANIZAÇÃO INTERNA E MECANISMOS DA QUALIDADE 

 

3.1 Estrutura organizacional responsável pelo ciclo de estudo 

A reestruturação do ciclo de estudos (CE) é da competência do Presidente, com parecer da Direção da UO, 

Conselho Pedagógico (CP), do Conselho Académico (CA), Área Cientifica (AC) e do Conselho Técnico-

Científico (CTC) e de entidades externas conforme aplicável. O Coordenador de Curso (CC) em colaboração 

com a Comissão 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 ór-

gãos competentes. O CC articula com os responsáveis das UC’s a atualização dos programas, que são aprova-

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

cente do curso. Com base nessa informação, as AC, através dos seus Grupos Disciplinares (GD), propõem 

contratação, renovação de contratos e DSD aos diretores das UO’s que enviam à respetiva comissão técnico-

científica para aprovação em CTC e homologação pela Presidência. 

 

3.2 Participação ativa de docentes e estudantes nos processos de tomada de decisão 

A participação dos docentes é assegurada pela sua intervenção no Conselho Geral, Conselho Técnico-

Científico, Área Científica, Conselho Pedagógico, 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 entre outros. 

A participação dos estudantes é assegurada através da sua representação no Conselho Geral, Conselho Peda-

gógico, Comissão de Curso e de Auto-Avaliação, intervenção das Associações e Federação de Estudantes, 

Inquéritos de Avaliação da Satisfação da Qualidade de Ensino, das Bibliotecas e dos Serviços de Ação Social. 

Os estudantes que integraram o Conselho Pedagógico e a Comissão de Curso envolveram-se ativamente nas 

tomadas de decisão inerentes à vida da ESS-IPVC, assumido um papel de relevo na mediação dos processos e 

na dinamização das diversas atividades inerentes ao curso e à ESS-IPVC. 

As reuniões efetuadas pela Comissão de Curso com os estudantes, com o propósito de análise e discussão de 

assuntos relativo a questões organizacionais e desenvolvimento do curso permitiram operar mudanças pedagó-

gicas que foram integradas de imediato e outras pela sua natureza serão integradas no(s) próximo(s) curso(s). 

Foram ainda, realizadas reuniões com os coordenadores de outros cursos de mestrado a funcionar na ESS, que 

se constituíram também, como uma fonte privilegiada de informação e avaliação do desenvolvimento do curso. 

Da avaliação efetuada pelos regentes das unidades curriculares que compõem o curso e materializada nos 

relatórios das UC’s e das reuniões com a Comissão de Curso e estudantes resulta uma avaliação global bastan-



Relatório Anual do Curso de Mestrado em Cuidados Paliativos 

 

  
Pág. 15  

 
  

te positiva da qual se destacam os seguintes aspetos: a pertinência e adequação dos conteúdos teóricos leccio-

nados; a qualidade dos formadores; a qualidade dos contextos de estágio e da orientação pedagógica e tutorial.  

A Avaliação da Satisfação da Qualidade de Ensino realizada através de inquérito on line aos estudantes com a 

finalidade de avaliar, na sua perspectiva, as unidades curriculares e o corpo docente, é outra das estratégias de 

participação dos estudantes na tomada de decisão. Constatou-se que a participação dos estudantes no ano 

letivo 2012/2013 no 1º semestre foi de 75%, já no que se refere ao 2º semestre a taxa de participação é de 

9,3%, explicada pelos mestrandos como se devendo ao facto de estarem a realizar o estágio de cuidados palia-

tivos e ao mesmo tempo estarem a exercer a sua profissão em instituições, as quais em grande parte funcionam 

com os rácios mínimos em termos de recursos humanos, condicionando a sua disponibilidade para realizar a 

Avaliação da Satisfação da qualidade de Ensino (Quadro nº2). 

Quadro nº 2- Dados de participação dos Estudantes dos IASQE no ano letivo em análise 

% Participação 

IASQE 
2012-2013 

1ºS 75% 

2º S 9,3% 

 

 

3.3 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, por 

um período de seis anos. O sistema está organizado em processos e orientado para a melhoria da qualidade do 

ensino e aprendizagem e atividades de I&D, 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 Anuais das UC’s e de Curso que 

permitem, juntamente com os Relatórios 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.  

A Comissão de Curso faz uma análise e síntese das necessidades que emergem desses relatórios com vista a 

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

petentes. 
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3.4 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 interes-

sadas 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 Sa-

tisfação da Qualidade de Ensino aplicado semestralmente aos estudantes, que inclui uma componente de avali-

ação da escola, dos docente e das UC’s, ECTS e do ciclo de estudos no seu todo. É continuamente monitoriza-

da informação relativa a candidaturas e colocações, caracterização dos estudantes, sucesso, abandono e em-

pregabilidade para o ciclo de estudos, 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 ciclo de 

estudos e reportados no Relatório Anual de Curso. Com base nos resultados, são definidas ações de melhoria 

que serão apresentadas no ponto 11 - Propostas de Ações de Melhoria para o Ciclo de Estudos (CE). 

 

3.5 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 refor-

ço 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 avalia-

ção, 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 Do-

cente do Ensino Superior Politécnico (ECPDESP). As medidas para a atualização do corpo docente não pode-

rão ser vistas, no momento atual, afastadas da obrigação legal das instituições de ensino superior criarem con-

dições 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 supe-

rior 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 exter-

na quer, ainda, pela concessão do estatuto de bolseiro. Por seu lado, a Escola tem procurado dar facilidades em 
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termos de horários para que os docentes possam desenvolver os seus percursos formativos. A própria existên-

cia do SGGQ-IPVC, 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 e 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 de inquéritos de avaliação da qualidade de ensino aos estudantes 

e dos inquéritos de satisfação dos docentes do IPVC. Através do RJIES e dos Estatutos, todas estas informa-

ções são debatidas a nível das direções das UO’s, das áreas científicas, do Conselho de Gestão alargado, dos 

Conselhos Técnico-Científico, Académico e Pedagógico e das Comissões de Curso. 

 

3.6 Discussão e utilização dos resultados das avaliações do ciclo de estudos na definição de ações de 

melhoria 

Os relatórios do Curso são analisados pela Direção da ESS, em Conselho Pedagógico e são divulgados à 

comunidade através do portal do IPVC. Poderão também ser analisados em reuniões de docentes e de 

estudantes. As ações de melhoria propostas são submetidas à Direção da Escola e no caso de envolverem 

modificações ao plano de estudos, também ao CTC. As ações são planeadas com 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 curso é da responsabilidade do CC que reporta à Direção e regista no 

relatório do 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. 

Acrescentamos ainda, a estreita cooperação entre o corpo docente do CE, com quem partilhamos grande parte 

do percurso formativo. Esta experiência é fortemente positiva pela sua componente interativa e de desenvolvi-

mento do potencial humano docente e discente. 

 

3.7 Outras vias de avaliação/acreditação:  

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

neiro de 2013 a certificação pela A3ES. 

O ciclo de estudos já foi objeto de Acreditação Preliminar por parte da A3ES (cf. Processo n.º NCE/10/01361). 
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4.RECURSOS MATERIAIS 

   

4.1 Recursos Materiais – Áreas disponíveis 

Quadro nº 3- Recursos Materiais – Áreas disponíveis 

Recursos Materiais – Novas Áreas Disponíveis 

Tipo de Espaço Área (m2) 

Biblioteca 255 

Reprografia 21,22 

Bar Refeitório 157,16 

Anfiteatro 100.11 

1 salas de aula teórica 43.,50 

1 sala de aula prática 43,87 

 

4.2 Recursos Materiais – Equipamentos 

No quadro nº 4 apresentam -se os recursos/equipamentos utilizados pelos estudantes, em práticas de laborató-

rio, revelando-se essenciais de apoio e suporte à prática clínica. 

Quadro nº 4- Recursos Materiais – Equipamentos 

Recursos Materiais – Novos Equipamentos 

Tipo de Equipamento Número 

Espelhos 1 

Salas multifunções 1 

 

 

4.3 Recursos financeiros  

O IPVC atribui uma dotação orçamental à Escola em termos globais e não por curso, tendo por base o ano 

económico. 

Em 2012, ano civil, a execução orçamental da ESS-IPVC foi de 1.715.806 euros, com base na despesa paga. 

Em 2013, ano civil, a execução orçamental da ESS-IPVC foi de 1.710. 748 euros, com base na despesa paga. 

O Orçamento inicial relativo a 2014 atribuído à ESS foi de 1.677.463 euros. 

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

5.1 Parcerias interinstitucionais e nacionais no ciclo de estudos 

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. No âmbito do MCP, a coopera-

ção estabelecida situa-se a nível nacional e internacional, resultando fundamentalmente da articulação com 

instituições prestadoras de cuidados paliativos e que se constituem contextos formativos privilegiados no âmbito 

do desenvolvimento de competências na área dos Cuidados Paliativos 

Consideramos, que esta é uma área que merece uma maior atenção pela sua importância para a qualidade da 

formação, sobretudo, tendo em conta as especificidades do curso. 

Teve-se ainda, em consideração os projetos dos estudantes, pelo que se facilitou estágios em contextos nacio-

nais e internacionais (Centro Hospitalar Universitário de Vigo - Hospital Nicolas Peña -Espanha).  

 A mobilidade internacional dos estudantes da ESS é realizada através do Programa Erasmus, sendo a Coorde-

nadora 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.  

Estas parcerias constituíram-se uma mais-valia para o processo de ensino/aprendizagem dos estudantes e para 

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

profissão de enfermagem. 

Os procedimentos adotados seguem o preconizado no SGGQ. É de referir que os dados de mobilidade são 

apresentados no ponto 9.3.  

 

Quadro nº 5- Parcerias Internacionais e Nacionais 

 

 

5.2 Promoção da cooperação interinstitucional  

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 proje-

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

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

PARCERIAS 

Nacionais Internacionais 

Unidade Local de Saúde do Alto Minho, EPE  

Centro Hospitalário Universitário de Vigo - Hospital 
Nicolas Peña 

Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE - Hospital 
Pedro Hispano  

Hospital S. João - Porto 

Instituto Português de Oncologia - Porto 

Wecare – Unidade de Cuidados Paliativos - Póvoa de 
Varzim 
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do IPVC e das UO’s, por Coordenadores de Curso, AC, Docentes, Investigadores ou por qualquer 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. 

 

5.3 Relacionamento do ciclo de estudos com as entidades externas   

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

estágios e da investigação. Realça-se o envolvimento dos estudantes, em contexto de estágio, na operacionali-

zação dos projetos das unidades de saúde/internamento/comunidade, contribuindo para a eficácia dos mesmos. 

Salienta-se o desenvolvimento de trabalhos realizados pelos estudantes, orientados para a área dos cuidados 

paliativos, contribuindo para a sua divulgação e para a melhoria das intervenções no âmbito dos cuidados palia-

tivos em contexto hospitalar e comunitário. Os estudos em desenvolvimento estão orientados para a melhoria da 

qualidade dos cuidados/intervenção dos profissionais de saúde no âmbito dos cuidados paliativos.  

Esta perspetiva é particularmente relevante para as instituições, na medida em que a maioria das organizações 

onde os trabalhos foram desenvolvidos são, simultaneamente, entidades empregadoras e de formação destes 

estudantes, conferindo potencialidades acrescidas de continuidade desses mesmos projetos, mesmo após fina-

lização do curso. Nesta lógica, promove-se a relação teoria-prática e concomitantemente, contribui-se para o 

desenvolvimento sustentado das organizações de saúde, maioritariamente, situadas na área de influência da 

ESS e do IPVC. 

Não obstante, o facto de serem estudantes trabalhadores não dificultou o seu envolvimento nos projetos da 

ESS-IPVC.  

Consideramos ainda, que apesar dos investimentos que se realizou em termos de promoção da divulgação 

científica quer em congressos quer em revistas científicas, se deve continuar a desenvolver atividades promoto-

ras à participação dos estudantes na divulgação científica, tais como: participação em congressos, conferências, 

realização de artigos e elaboração de um manual para divulgação dos estudos de investigação realizados no 

curso. 
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6. PESSOAL DOCENTE E NÃO DOCENTE 

 

6.1 Pessoal Docente  

As medidas para a qualificação do corpo docente deverão ter em consideração a necessidade das instituições 

de ensino superior criarem condições aos seus docentes para investirem na sua formação avançada, como 

condição básica da sustentabilidade do próprio subsistema e da própria instituição. Para além do apoio à forma-

ção avançada, a Instituição tem procurado incentivar e ajudar na atualização permanente do corpo docente, 

através de apoio à realização de formação conferente de grau, formação não conferente de grau, apoio na reali-

zação de eventos de divulgação científica.  

O próprio Sistema de Gestão e Garantia da Qualidade, no processo Recursos Humanos, prevê a realização 

anual de um diagnóstico de necessidades formativas com vista à programação de ações para colmatar essas 

mesmas necessidades. Os aspetos focados revelam a aposta que o IPVC tem feito em termos da qualificação 

do pessoal docente e não docente, salientando-se o empenhamento da ESS na flexibilidade de horário aos 

docentes que não eram abrangidos por qualquer programa de financiamento. 

 

6.1.1 Distribuição de Serviço Docente 

No sentido de tornar mais percetível as especificidades da informação relativa à distribuição de serviço docente 

(DSD), apresentamos o quadro nº 6. Para além do corpo docente apresentado, o CE conta ainda, com diversos 

conferencistas peritos na área (ver anexo1). 

Quadro nº 6- Distribuição de Serviço Docente 

Docente 

Grau  

Académi-
co 

Categoria Área Científica 
Regime de 
Tempo (%) 

UC Lecionadas no Curso 

Mª Manuela A. 
Cerqueira 

Doutor 

 

Prof.  

Adjunto 
Enfermagem 100 

A filosofia e os princípios fundamentais dos 
cuidados paliativos; 

Organização, Gestão e Formação em Cuidados 
Paliativos; 

Sofrimento e Luto em CP 

Seminário em Cuidados Paliativos  

Seminário: Dissertação/Estágio de Natureza 
Profissional/Trabalho de Projeto 

Estágio em Unidades de CP 

Mª Aurora 
Pereira 

Doutor  

 

Prof. Coor-
denadora 

Ciências da  

Educação 
100 

Sofrimento e Luto em CP 

Comunicação e Trabalho em Equipa 

Investigação em CP 

Seminário: Dissertação/Estágio de Natureza 
Profissional/Trabalho de Projeto 

Mª Salomé M. 
Ferreira 

Doutor  
Prof.  

Adjunto 

Psicologia da 
saúde 

100 Tratamento Sintomático em CP 

Luís Carlos C. 
Graça 

Doutor  

 
Prof. Adjunto Enfermagem 100 

Investigação em CP 
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António Pedro 
Pereira 

Doutor Prof. Adjunto Antropologia 100 
Sofrimento e Luto em CP 

Comunicação e Trabalho em Equipa 

Arminda Vieira Mestre Prof. Adjunto Bioética 100 Ética e Espiritualidade em CP 

 

6.1.2 Número de docentes do ciclo de estudos em tempo integral: 

 6  

6.1.3 Percentagem dos docentes do ciclo de estudos a tempo integral: 

100%          

6.1.4 Número de docentes do ciclo de estudos a tempo integral, com ligação à instituição há mais de 3 anos: 

6 

6.1.5 Percentagem dos docentes do ciclo de estudos a tempo integral, com ligação à instituição por um 
período superior a 3 anos: 

100%       

6.1.6 Número de docentes em tempo integral com grau de doutor: 

5    

6.1.7 Percentagem de docentes em tempo integral com grau de doutor: 

83% 

6.1.8 Número de docentes em tempo integral com título de especialista: 

0 

6.1.9 Percentagem de docentes em tempo integral com título de especialista: 

0% 

6.1. 10 Número (ETI) de docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais 
de um ano: 

1 

6.1.11 Percentagem dos docentes dom ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há 
mais de um ano: 

17,0% 

6.1.12 Número (ETI) de docentes do ciclo de estudos não doutorados com grau de mestre (pré- 
Bolonha): 

1 

6.1.13 Percentagem de docentes do ciclo de estudos não doutorados com grau de mestre (pré- 
Bolonha): 

17% 
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6.2 Pessoal Não Docente de apoio ao ciclo de estudos 

 

6.2.1 Número e qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos 

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 Comunicação e Imagem, Gabinete Mobilidade e Cooperação Internacional, Gabinete Avali-

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

cias, Cantinas e bares…). 

Para além do apoio dos funcionários dos serviços mencionados, na ESS existem 11 funcionários não docentes, 

em regime de contrato em funções públicas por tempo indeterminado. Para além destes, contamos, ainda, com 

o apoio de dois seguranças. 

A Escola conta com vários serviços para apoio das suas atividades de ensino, com pessoal não docente qualifi-

cado, como consta no quadro seguinte (Quadro nº7). 

Quadro nº 7- 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 da CTC e 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 
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Maria Teresa Fernandes da Cruz Lancha Assistente Operacional 9º Ano 

 

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

temáticas favorecedoras aos desenvolvimentos do Curso, como se pode constatar no quadro seguinte. 
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Quadro nº 8 - Formação Contínua Pessoal não Docente 

Nome Formação 2012/13 a 2013/14 

Alfredo Alberto Lopes Alves 

Portal do Eurostat (07.11.2012) 

Plataforma On-IPVC.PT (25.03.2013) 

A Nova Norma de Auditorias a Sistemas de gestão – ISSO 19011:2011 (02.01.2013) 

Plataforma On-IPVC.PT (20.05.2013) 

Ana Maria G. Lopes Alves Plataforma On-IPVC.PT (20.05.2013) 

Maria Goreti Martins Traila Plataforma On-IPVC.PT (20.05.2013) 

Maria Regina Lopes Vieira Plataforma On-IPVC.PT (20.05.2013) 

Maria Augusta da Silva Barreiros Plataforma On-IPVC.PT (20.05.2013) 

Sandra Cristina Santos Sousa VII Encontro CIDI, Informação, Ciência e Tecnologia: Fusão para a Inovação (24.04.2013) 

Pedro Nuno Freitas Araújo 

Alterações ao Código do IVA – ferramenta informática Toc Online (22.11.2012) 

TOC  On-Line e Bens em Circulação (8.04.2013) 

Plataforma On-IPVC.PT (25.03.2013) 

Sistema Automático de Deteção de Incêndios do IPVC (30.12.2013) 

Orçamento de Estado 2014 e reforma do IRC, Encerramento de contas 2013 (25.01.2014) 

Tratamento Estatísticos de Dados com SPSS (5 a 14.02.2014) 

Dossier Fiscal- Organização e preparação das notas anexas às DR; TOC Online alterações ao 
código do trabalho e sua aplicação prática ( 18.06.2014) 

 

 

6.2.2 Avaliação de desempenho  

A Avaliação do Pessoal não Docente é feita através do Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempe-

nho na Administração Pública (SIADAP). O SIADAP é o 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 avali-

ador e o avaliado.  Esta avaliação pode ainda ser objeto de parecer por parte da Comissão Paritária em caso de 

requerimento por parte do avaliado. As avaliações são homologadas pelo Presidente do IPVC, com o conheci-

mento do Avaliado.  
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7. ESTUDANTES 

7.1 Caracterização dos Estudantes 

O total de vagas atribuído ao curso foi de 20 para o contingente geral e 10 para o contingente especial (destina-

do a profissionais de saúde detentores duma Pós graduação em cuidados paliativos 

Matricularam-se no mestrado 20 estudantes do contingente geral, anularam 3 estudantes e 1 estudante repro-

vou. 

Quadro nº 9- Número de estudantes por ano curricular 

 Ano Letivo 

 2011/2012 2012/2013 

Número de Estudantes 33 20 

 

Para a caraterização dos estudantes apresenta-se o seguinte quadro: 

Quadro nº 10 – Caracterização dos Estudantes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No que se refere aos progenitores apresentamos de seguida a sua caraterização (Quadro nº 11). 
 
 
Quadro nº 11– Caraterização dos Progenitores 

 Ano Letivo 

 2011/2012 2012/2013 

Variáveis n % n % 

Escolaridade dos pais      

Superior 8 23% --- -- 

 Ano Letivo 

 2011/2012 2012/2013 

Variáveis n % n % 

Género       

Masculino 1 4% 4 20% 

Feminino 27 96% 16 80% 

Idade     

24 - 27 anos 9 32% 5 25% 

28 e mais anos 19 68% 15 75% 

Região de Proveniência     

Norte 25 89% 18 90% 

Lisboa -- -- 1 5% 

Algarve 1 4% --- --- 

Ilhas -- -- 1 5% 

Estrangeiro - Espanha 2 7% --- --- 
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Secundário 10 29% -- -- 

Básico 3 4 11% --- ---- 

Básico 2 3 9% ---- --- 

Básico 1 10 29% ---- --- 

Desconhecida/outra 21 60% 20 100% 

Situação profissional dos pais     

Empregados 39 75% 12 30% 

Desempregados 5 10% 3 7,5% 

Reformados -- -- 8 20% 

Outros 8 15% 17 42,5% 

 

Da análise dos quadros apresentados verifica-se que os estudantes são maioritariamente do sexo feminino, 

situando-se a maioria no grupo etário com mais de 28 anos (75%). São provenientes quase na sua totalidade 

(90%) da zona Norte, (5%) da região sul e (5%) e das ilhas. Dos progenitores desconhece-se as habilitações 

académicas. 

 Relativamente à situação profissional observa-se que 30% dos pais estão empregados, 7,5% dos pais encon-

tram-se no desemprego e 20% são reformados. 

 

7.1.2 Procura do ciclo de estudos 

Neste subponto apresenta-se e analisa-se a procura deste ciclo de estudos 

Quadro nº 12 – Procura do ciclo de estudos 

Curso de Mestrado em Cuidados Paliativos 
 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 

Vagas 30 a) 30 a) 30a) 

Nº de candidatos 1ª opção 33 20 19 

Nº de colocados 33 b) 20 19 

Nº de colocados1ª opção 33 b) 20 19 

Nota mínima de entrada Não aplicável Não aplicável Não aplicável 

Nota média de entrada Não aplicável Não aplicável Não aplicável 
 

 a) 20 Vagas contingente geral e 10 vagas contingente especial (estas últimas, destinadas exclusivamente a profis-
sionais de saúde detentores do curso de pós graduação em Cuidados Paliativos de nível 3) 

b) Considerando o elevado nº de candidatos foi solicitada autorização para mobilizar vagas do contingente especial 
para o contingente no sentido de dar resposta/captar a totalidade dos candidatos  

 

Apesar das políticas de gestão de recursos humanos adotadas pelas organizações de saúde, limitando as 

dispensas de serviço para formação, bem como as dificuldades económicas acrescidas que as famílias têm 

vindo a atravessar, a procura do curso continua a ser elevada o que conduziu ao preenchimento das vagas do 

contingente geral. Esta procura vai de encontro à perceção de que a formação específica no âmbito dos cuida-

dos paliativos é uma necessidade sentida pelos vários profissionais da saúde. 
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7.2 Ambiente de Ensino/Aprendizagem 

A ESS tem vindo a promover a proximidade dos mestrandos desde o processo de candidatura até à fase de 

conclusão dos cursos. No início deste curso, realizou-se um espaço-tempo para a receção e acolhimento dos 

estudantes no sentido de promover a sua integração no curso e na instituição, assim como, a articulação do 

processo formativo. Este momento, como outros do género , constituíram-se como uma mais-valia tendo facilita-

do a proximidade entre estudantes e docentes/instituição, favorecendo a identificação dos problemas sentidos 

pelos mestrandos e a definição de estratégias no sentido da sua minimização/resolução. 

Salienta-se ainda, os investimentos que o IPVC tem levado a cabo, no sentido de promover as aprendizagens 

dos estudantes, tais como: os Serviços de Ação Social, o Gabinete de Saúde, o Centro Desportivo e a Oficina 

Cultural; a Provedora do Estudante e o Conselho Académico 

É de realçar a participação dos estudantes deste curso, na comissão de curso e no Conselho Pedagógico. 

Também o papel da delegada de turma foi fundamental para a promoção e garantia da articulação entre os 

estudantes e a coordenação do curso e os próprios docentes. 

Existem, contudo, áreas que se constituem como foco prioritário, nomeadamente: a promoção da participação 

na avaliação on line; a adesão a programas de mobilidade nacionais e internacionais e adesão a outros projetos 

da ESS-IPVC, designadamente no âmbito do empreendedorismo.  

 
7.2.1 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 definido 

um horário de atendimento para o efeito. O CP da UO 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 Coopera-

ção Internacional que presta apoio e aconselhamento aos estudantes ao nível da mobilidade internacional. 

Acresce ainda dizer, que os estudantes tiveram apoio na procura de contextos internacionais não previstos em 

programa de mobilidade, assim como todo o apoio de proximidade aos estudantes em articulação com respon-

sáveis das instituições acolhedoras. Os SAS têm ao nível do Gabinete de Saúde apoio psicológico e de orienta-

ção para o estudo. 

 

7.2.2 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 Pro-

vedor do Estudante, têm como função a defesa dos interesses dos estudantes e a sugestão de ações de melho-
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ria das condições de ensino e de estímulo da participação na comunidade. O Dia do IPVC, o Dia da Escola, a 

Semana de Receção ao Caloiro, a Sessão de Abertura do Ano Escolar, a Semana Académica e as 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 Coor-

denações de Curso e Serviços Académicos acompanham situações de potencial abandono sinalizadas e procu-

ram reduzir a sua ocorrência. É de salientar, ainda, a existência da Bolsa de Estudantes Colaboradores IPVC. 

 

7.2.3 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 on line e usa as redes sociais onde são publicitadas ofertas de emprego ao público em 

geral e aos estudantes do IPVC em particular. Através dos Serviços de Ação Social os estudantes candidatam-

se a bolsas de estudo que são concedidas com base nas regras definidas pela tutela para o efeito. Paralelamen-

te, o IPVC criou a Bolsa de Colaboradores Bolseiros, iniciativa que visa proporcionar aos estudantes a realiza-

ção de atividades profissionais pagas, em tempo parcial na instituição, em condições apropriadas ao desenvol-

vimento simultâneo da sua atividade académica. 

 

7.2.4 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. Complemen-

tarmente 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. 

Relativamente aos resultados do IASQE da análise efetuada, verificou-se que a avaliação tem vindo a apontar 

para um elevado nível de satisfação relativamente à atividade letiva da Escola (com 87.3% de respostas que 

contemplam concordo ou concordo plenamente). 
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 Nas reuniões efetuadas no final do ano entre a Comissão de Curso e os estudantes, a delegada de turma fez a 

avaliação dos aspetos estruturais, organizacionais, de oportunidades/experiências, sustentada na opinião geral 

do grupo de estudantes, avaliando o curso de forma muito positiva.  

 

7.2.5 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 Desenvol-

vimento do IPVC funcionam, atualmente, com diversos programas (ERASMUS Mobilidade, ERASMUS Mundus, 

Leonardo da Vinci, Comenius, EILC e projetos de cooperação com os PALOP), a vários níveis e em vários âm-

bitos, promovendo a dimensão internacional nos estudos e o fomento da mobilidade dos estudantes, docentes e 

não docentes no ensino superior. Os dados de mobilidade são apresentados em 9.3 - Internacionalização.  

Este serviço é transversal a toda a instituição e serve todos os CEs. 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 mobi-

lidade, para além do plano de estudos definido, são objeto de reconhecimento de créditos através do Suplemen-

to ao Diploma. 

Neste ano letivo, quatro estudantes realizaram mobilidade não inseridos nos programas em vigor no IPVC, reali-

zando estágio no Centro Hospitalar Universitário de Vigo - Hospital Nicolas Peña.  

  

7.2.6 Adequação do conteúdo das informações divulgadas ao exterior sobre a instituição, o ciclo de 

estudos e o ensino ministrado  

O CE é divulgado através do Portal do IPVC, de newsletters, redes sociais e brochura, salientando os objetivos 

do curso e o plano de estudos.    

Para além destas formas de divulgação o IPVC organiza, anualmente, a Mostra de cursos onde a ESS tem 

participação ativa e fomenta, ainda, esta divulgação a partir de seminários e outros eventos científicos. 

Com vista a dar a conhecer o curso e a sua produção científica, concretizou o Congresso Desafios Atuais em 

Saúde: Contributos da Investigação e da Formação, em parceria com os Mestrados de Enfermagem de Saúde 

Comunitária, Mestrado em Enfermagem Médico-Cirúrgica, Mestrado em Enfermagem de Reabilitação da ESS 

em Novembro de 2013, onde para além da discussão sobre os desafios atuais em saúde para o qual foram 

convidados peritos da prática clinica e da academia, os estudantes procederam à apresentação dos resultados 

dos projetos que desenvolveram no âmbito da UC: Dissertação/Trabalho de Projeto/Estágio Natureza Profissio-

nal trabalhos. Foram ainda organizados seminários em cuidados paliativos que dão resposta a uma unidade 

curricular do curso, mas as inscrições são abertos a outros profissionais de saúde que não frequentam o curso e 

público em geral. 
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É realizada ainda, divulgação científica através de publicações e comunicações em eventos científicos nacionais 

e internacionais, dos resultados dos estudos de investigação no âmbito do curso, nomeadamente no IV Con-

gresso Internacional de Investigação de Enfermagem Ibero-americano e de Países de Língua Oficial Portugue-

sa. Coimbra. Julho de 2014; no Congresso Internacional de Reabilitação em Março de 2014 e na Revista Cui-

dados Paliativos vol. 01- nº 01-março 2014. 
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8. PROCESSOS (Formação) 

8.1 Objetivos de aprendizagem 

O curso de Mestrado em Cuidados Paliativos surge na tentativa de dar resposta ao desenvolvimento de equipas 

de Cuidados Paliativos que de acordo com a APCP (Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos) mais do 

que uma infraestrutura é consensualmente apontada como o fator crítico no sucesso da prestação de cuidados 

paliativos. No espaço europeu os Cuidados Paliativos consideram-se um dos principais alicerces dos cuidados 

de saúde, o que pode ser demonstrado pelo elevado número de programas de formação disponibilizados em 

todos os países. Importa ainda salientar que a formação mais diferenciada nesta área é uma componente fun-

damental para a organização e qualidade neste tipo de assistência. O programa nacional de cuidados paliativos 

(DGS, 2010) reconhece que a prática destes cuidados assenta na complexidade das situações clínicas, varie-

dade das patologias, gestão de um largo espectro terapêutico e de um sofrimento intenso que requerem, natu-

ralmente, uma preparação sólida e diferenciada, exigindo preparação técnica, formação teórica e experiência 

prática efetiva. Os objetivos gerais do ciclo de estudo processa-se nos termos do enunciado no ponto 2.1.12 e, 

em articulação com estes, são definidos os objetivos/competências a ser desenvolvidos por cada UC e plasma-

dos em cada um dos respetivos programas, sendo a sua monitorização e divulgação efetuada através dos Rela-

tórios das UC e dos Relatórios Anuais de Curso.   

Na plataforma e no dossier pedagógico) constam 100% dos programas, incluindo as estratégias de avaliação. 

Acresce 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 adequadas à avaliação dos objeti-

vos que se delinearam para cada UC, assim como, os sumários são disponibilizados na plataforma moodle, 

seguindo o preconizado na Circular ESS-D-3/2010. 

As metodologias de ensino-aprendizagem desenvolvidas no CMCP revestem-se de natureza diversificada, em 

congruência com a natureza das UC’s. A análise/apreciação dos programas tem em conta o alinhamento entre 

competências, objetivos, conteúdos programáticos, metodologias de ensino/aprendizagem, estratégias de avali-

ação e bibliografia recomendada, que fundamenta o parecer da Comissão de Curso do CMCP e a aprovação 

pela Comissão Técnico-Científica. 

Todas as unidades curriculares do CE deram resposta aos objetivos das mesmas e utilizaram metodologias de 

ensino de forma a facilitarem a participação dos estudantes em atividades técnico-científicas. 

 

8.2 Verificação de que a carga média de trabalho necessário aos estudantes corresponde ao estimado 

em ECTS 

Através da avaliação realizada pelos estudantes no IASQE e pelas reuniões realizadas entre a comissão de 

curso e os estudantes com o objetivo de avaliar o semestre/curso, verificou-se que a carga média de trabalho 

necessária, quer em horas presenciais, quer em trabalho autónomo, encontra-se ajustada ao desenvolvimento 
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dos objetivos/competências para cada uma das UC’s, deste ano letivo. Contudo, realça-se o facto de este curso 

abranger um público-alvo com formação de base díspar, inscrevendo-se a estimativa de trabalho dos estudan-

tes num quadro diversificado.  

 

8.3 Periocidade da Revisão curricular 

Existe uma periodicidade mínima de revisão do curso definida de 2 em 2 anos para 2º ciclo. Salienta-se que os 

programas das UCs são revistos com uma periodicidade igual aos anos de duração do respetivo ciclo de estu-

dos, sem prejuízo de serem alterados no decorrer deste intervalo de tempo sempre que seja identificada essa 

necessidade.  

A participação em eventos técnico-científicos, a renovação do acervo, a interação com a comunidade externa e 

parceiros científicos, a cooperação intra e inter escolas permitem a partilha de boas práticas e a atualização 

científica, designadamente com a participação de docentes e estudantes na XII Conferência Ibero Americana de 

Educacion En Enfermaria promovida pela ALADEF e no III Congresso de Investigação em Enfermagem Ibero- 

Americano e de Países de Língua Oficial Portuguesa, organizado pela ESENFC, entre outros. 

Salienta-se também, que para o efeito, a concretização de reuniões periódicas realizadas sempre que se enten-

deram necessárias, com os estudantes, com os professores e as reuniões da coordenação, têm sido primordi-

ais, designadamente, para a monitorização e avaliação do desenvolvimento das UCs, assim como para deteção 

de necessidade de revisão curricular. 

Posto isto, e analisados todos os relatórios das UCs elaborados pelos respetivos docentes não se verificou a 

necessidade de efetuar qualquer alteração. 
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9. RESULTADOS ACADÉMICOS 

O curso de Mestrado em Cuidados Paliativos tem a duração de 3 semestres, constituindo-se a fase final a dis-

cussão pública da Dissertação/Trabalho de Projeto/Estágio de Natureza Profissional. Os dados que se apresen-

tam referem-se a estudantes que à data da realização do relatório já tinham efetuado a discussão pública, exis-

tindo outros estudantes a aguardar marcação de data para prestação de provas públicas e outros que adiaram a 

entrega do relatório. 

Quadro nº 13- Distribuição dos Diplomados por Ano Letivo 

 

 

 

 

 

                   

                       Fonte: Dados fornecidos pelo GAQ  

 

9.1 Sucesso Escolar 

Em relação ao primeiro ano, três estudantes anularam a matrícula na 2ª semana de início do curso e os restan-

tes terminaram com sucesso todas as unidades curriculares. 

De seguida, apresenta-se as classificações médias, máximas e mínimas por UC do curso (Quadro nº14) 

 

Quadro nº 14– Classificações médias, máximas e mínimas obtidas nas UCs 

Unidades Curriculares Nº(alunos) Média final 
Classificação 

Max. 
Classificação  

Min. 

A Filosofia e os Princípios fundamentais dos Cuidados 
Paliativos 

13 17 19 15 

Organização, gestão e formação em Cuidados Paliativos 12 18 19 17 

Sofrimento e luto em Cuidados Paliativos 12 17,5 18 17 

Tratamento Sintomático em Cuidados Paliativos 12 16,5 18 15 

Ética e Espiritualidade em Cuidados Paliativos 12 16,5 18 15 

Comunicação e trabalho em equipa 11 17 18 16 

Investigação em cuidados Paliativos 17 15,5 17 14 

Seminários: tratamento de feridas; sexualidade em Cuida-
dos Paliativos; Cuidados Paliativos na criança 

12 18 20 16 

Estágio em unidades de Cuidados Paliativos 12 18,5 20 17 

Seminário: Dissertação/Estágio de Natureza Profissio-
nal/Trabalho de Projeto 

17 16,5 18 15 

Mestrado de Cuidados Paliativos 12/13 2013/2014 

N.º diplomados 19 7 

N.º diplomados em N anos 19 6 

N.º diplomados em N +1 anos -- 1 

N.º diplomados N+2 anos -- --- 

N.º diplomados em mais de N+2 anos -- ---- 
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Como consta do quadro 14, a média final por unidade curricular varia entre 15.5 e 18.5 valores. A unidade curri-

cular que obteve a média mais elevada foi o Estágio em unidades de Cuidados Paliativos (18.5 valores). A mé-

dia das classificações mais baixa foi obtida a Investigação em Cuidados Paliativos (15,5 valores). 

Relativamente ao 2º ano, dos 20 inscritos, 7 concluíram o seu mestrado, 1 entregou o trabalho final, aguardando 

provas públicas. 

Importa ainda referir que durante o ano letivo em análise concluíram o mestrado 19 estudantes do I Curso de 

Mestrado em Cuidados Paliativos, tendo obtido classificações que variaram entre 16 e 19 valores.  

9.2 Empregabilidade 

Esta situação não se adequa a este CE, por não ser um mestrado integrado, a maioria dos estudantes que fre-

quentam este curso já desenvolve uma atividade profissional. Este CE promove assim, o desenvolvimento de 

competências científicas e técnicas que conferem uma especialização em cuidados paliativos. 

  

9.3 Internacionalização 

Como referido no ponto 5.1, os estudantes deste Curso, são na sua maioria estudantes trabalhadores, exercen-

do a profissão a tempo inteiro, esta realidade num contexto agravado pela crise, não é facilitadora deste proces-

so, pelo que se torna difícil optar pela mobilidade. 

 No entanto, 4 estudantes desenvolveram o estágio em unidades de cuidados paliativos em Espanha – Hospital 

Nicolas Pena, não integrando contudo, nenhum programa de mobilidade do IPVC. 
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10. ANÁLISE SWOT DO CICLO DE ESTUDOS 

Quadro nº 15- Análise SWOT do Ciclo de Estudos 

Item do CE Pontos Fortes Pontos Fracos Oportunidades Constrangimentos 

Missão e 
Objetivos 

 Visibilidade e credibilidade da Institui-
ção no âmbito da formação de enfer-
meiros e outros profissionais de saúde, 
assente numa articulação com os 
contextos de trabalho e na existência 
de parcerias nacionais e internacionais; 
 Produção/divulgação científica em 
conferências nacionais e internacionais 
(docentes e estudantes) e publicações 
em livro de resumos em conjunto com 
professores; 
 Aumento de recursos qualificados na 
área dos cuidados paliativos; 
 Conformidade entre os processos 

formativos e o preconizado pelo 
SGGQ do IPVC;  

 Dinamismo do corpo docente e  
vontade de contribuir para a  
formação de profissionais de saúde em cuida-
dos paliativos, considerando as necessidades 
dos serviços de saúde em pessoal especiali-
zado no atendimento da  
pessoa com doença crónica progressiva e em 
fim de vida;  
 Congresso Desafios Atuais em Saú-
de: Contributos da Investigação e da 
Formação, em parceria com os Mes-
trados de Enfermagem de Saúde Co-
munitária, Mestrado em Enfermagem 
Médico-Cirúrgica, Mestrado em Enfer-
magem de Reabilitação da ESS 
 
 

 Inexistência de 
uma Unidade de 
Investigação na 
área, embora vá-
rios docentes inte-
grem UI externa; 
 Inexistência de 

estruturas de apoio 
para a tradução de 
artigos para publi-
cação em revistas 
internacionais; 

 
 

 Aumento de recursos 
qualificados nesta área 
ajudando na reestrutu-
ração dos serviços de 
saúde com a criação da 
rede de cuidados conti-
nuados integrados e 
paliativos 
 Área prioritária do 
Plano Nacional de 
Saúde 

 Divulgação e investi-
gação em articulação 
com os contextos da 
prática 

 Proximidade geográfi-
ca à Galiza e a possibi-
lidade de captar alunos 
espanhóis 

 Promoção da Imple-
mentação de projetos 
nas instituições de 
saúde resultantes da 
efetiva articulação 
entre os projetos for-
mativos dos estudan-
tes e os projetos das 
instituições, com parti-
cular enfoque na área 
da prestação de cuida-
dos de qualidade 

 Estabelecimento de 
novas parcerias 

 Produção de conheci-
mento científico de 
referência.  

 

 Políticas de 

dotação de recursos 

humanos nas unida-

des prestadoras de 

cuidados; 

 Ausência de 
Políticas de dispensa 
de serviço por parte 
das instituições 
prestadoras de 
cuidados, que facili-
tem aos estudantes 
maior frequência 
presencial das ativi-
dades letivas; 
 

 

Recursos 
materiais e 
parcerias 

 Adequabilidade dos recursos materi-
ais/Equipamentos às necessidades do 
curso;  
 Existência de protocolos com as 
instituições onde se desenvolvem 
cuidados de saúde/enfermagem; 
 Espaços disponíveis suficientes 

(laboratórios, sala de estudo); 
 

 nº de “vagas” 
reduzidas  para a 
realização de Es-
tágios em unida-
des de cuidados 
paliativos 

 Existência de progra-
mas de mobilidade 
nacional e internacio-
nal. 

 

 Necessidade de 
recurso a locais de 
praticas clinicas 
fora da área da 
ESS e/ou dos lo-
cais de trabalho 
dos mestrandos, 
tornando-se mais 
exigente em termos 
económicos e de 
tempo de desloca-
ção. 

Pessoal do-
cente e não 
docente 

 Corpo docente com o dinamismo, 
motivação e empenhamento em contri-
buir para o desenvolvimento da profis-
são e o envolvimento em projetos de 
I&D e de prestação de serviços; 
 A DSD foi baseada numa visão global 
do curso, compatibilizando as qualifica-
ções/preferências dos docentes; 

 Ausência de 
mobilidade do 
pessoal docente e 
não docente; 

 Sobrecarga 
crescente de tra-
balho docente, 
não sendo conta-

 Aumento dos profis-
sionais de saúde quali-
ficados na área dos 
cuidados paliativos; 

 Colaboração de 
peritos externos no 
atendimento da pes-

 A maioria dos 
locais de estágio, 
encontram-se fora 
da área da ESS 
tornando-se mais 
exigente em termos 
de tempo pela des-
locação 
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 O pessoal não docente é adequado 
às necessidades do ciclo de estudos; 

 Existência de secretariado de apoio aos 
cursos; 
 Todos os estudantes tiveram orienta-
ção em estágios com tutores com 
mestrado em cuidados paliativos; 
 Envolvimento de co-orientadores 

externos na concretização do Trabalho 
de Projeto/Estágio de Natureza Profis-
sional; 
 Participação de elementos externos 

no júri das provas públicas de mes-
trado 

 

bilizado na DSD 
atividades de ges-
tão ou orientação 
de estudantes, 
nomeadamente 
na UC de Disser-
tação/Trabalho de 
Projeto/Estágio de 
Natureza Profis-
sional; 

 

soa em situação palia-
tiva e família 

 Reforço da coesão da 
comunidade educativa 
materializada pela 
partilha de projetos 

 Definição de linhas de 
investigação 

Estudantes 

 Envolvimento crescente da comuni-
dade educativa na vida da escolar; 
 Divulgação científica pelos estudan-

tes, dos trabalhos realizados em con-
texto académico  

 Elevada taxa de sucesso escolar; 
 Divulgação científica pelos estudan-
tes, dos trabalhos realizados em contex-
to académico, no Congresso Desafios 
Atuais em Saúde: Contributos da Inves-
tigação e da Formação. 

 

 

 Dificuldade dos 
estudantes em 
compatibilizar o 
horário laboral 
com a atividade 
académica, nome-
adamente no 2º 
semestre aquando 
da realização do 
estágio 

 Deficiente 
domínio da escrita 
científica, com 
implicações na 
elaboração do 
relatório final 

 Baixa adesão 
dos estudantes à 
avaliação on line. 

 Baixa adesão 
aos programas de 
mobilidade 
 
 
 

 Obtenção de grau de 
mestre em CP; 

 Fortalecimento das 
relações entre a aca-
demia e os contextos 
de trabalho. 

 Perspetiva de novos 
desenvolvimentos inte-
grados a nível profis-
sional 

 Disponibilidade de 
tempo condicionada 
pelo exercício pro-
fissional concomi-
tante ao percurso 
formativo, expressa 
pela maioria dos 
estudantes 

Processos 

 Forte contribuição de todos os órgãos 
e todo o pessoal docente e não do-
cente para um funcionamento da Ins-
tituição com qualidade; 

 Articulação entre C. Curso, Conse-
lho Pedagógico, Direção, Comissão 
técnico cientifica e Comissão de Cre-
ditação, aspeto que tem contribuído 
para o sucesso da conformidade en-
tre os processos formativos e o pre-
conizado pelos mesmos no SGGQ;  

 Colaboração das instituições, dos 
enfermeiros chefes e dos enfermeiros 
tutores, na concretização do processo 
formativo dos estudantes; 

 Profissionais de saúde na tutoria 
com formação em cuidados paliativos; 

 Reconhecimento expresso pelas 
instituições parceiras e pelos estudan-
tes relativamente á organização e 
gestão pedagógica; 

 Corpo docente com experiências 
anteriores na área de lecionação; 

 Novo complexo com mais recur-
sos para simulação 

 Biblioteca com mais recursos 

 
 Oportunidade para a 

definição de linhas de 
investigação no âmbi-
to do curso em articu-
lação com as institui-
ções. 

 Qualidade dos contex-
tos onde se realizam 
as práticas clínicas; 

 

 A dotação de 
recursos humanos 
nos serviços de 
saúde, limita a dispo-
nibilidade destes 
profissionais para o 
acompanhamento e 
orientação dos estu-
dantes;  
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informáticos para pesquisa  

 Participação ativa dos estudantes 
no processo formativo  

Resultados 
Académicos 

 Elevada taxa de sucesso escolar; 
 Projetos de investigação levados a 

cabo no âmbito do Curso; 
 Trabalhos realizados pelos estudan-

tes com potencial contributo para o 
desenvolvimento dos contextos de 
prestação de cuidados especializados 
de unidades de saúde/serviços soci-
ais; 

 Divulgação científica nos contextos 
da prática de cuidados e em eventos 
científicos nacionais e internacionais. 

 

 Atraso na entrega 
dos relatórios 
finais da Disserta-
ção/Trabalho de 
Projeto/Estágio de 
Natureza Profis-
sional. 

  Contribuir para a 
melhoria da visibilidade 
das instituições de 
ensino 

. 
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11. PROPOSTA DE AÇÕES DE MELHORIA PARA O CE 

 

Globalmente, o curso desenvolveu-se de forma muito positiva. Este facto deve-se, em grande medida, ao envol-

vimento ativo dos diversos atores, e da apropriação de uma cultura de melhoria contínua da qualidade, aliás 

bem patente e expressas ao longo deste relatório. 

Quadro nº 16– Proposta de ações de melhoria para o Ciclo de Estudos 

 

Item Ação Prazo Prioridade Indicador 
Fase 

 Implementação 
Responsáveis 
/Intervenientes 

Missão e 
objetivos 

Divulgação do curso Junho 2015 Alta Nº de candidatos  ESS e IPVC 

Unidade de Investigação 

Final do ano 
letivo 

2015/16 
Alta 

Constituição da 
Unidade 

 
ESS - AC 

Ciências da 
Saúde 

Recursos 
materiais e 
parcerias 

Investimento em novas dinâmi-
cas com recurso a estratégias 
de simulação com simulador 

Ano letivo 
2015/2016 

Moderada 
Número de ativi-
dades de simula-

ção 

 

Comissão de 
Curso/Docentes 

ESS 

Pessoal 
docente e 
não docente 

Promover a mobilidade interna-
cional de estudantes e docentes 

Dezembro 
2016 

Moderada 
Nº de docentes 
em mobilidade 
internacional 

 Docentes 

Estudantes 

Garantir espaço/tempo aos 
estudantes para concretizar a 
avaliação online com o objetivo 
de aumentar em 30% os alunos 
que efectuam a avaliação. 

Final do ano 
letivo 

2015/2016 
Alta 

nº de alunos que 
fizeram avalia-

ção/nº de alunos 
do curso * 100 

 
Comissão de 

Curso e gesto-
res de processo 

Seminários que desenvolvam 
habilidades na área dos cuida-
dos paliativos pediátricos 

Ano letivo 
2015/2016 

Alta 
Nº de seminários 

realizados 
 

Comissão de 
Curso  e docen-

tes 

Resultados 
Académicos 
 
 
 
 

Motivar estudantes e orientado-
res para a importância da entre-
ga das dissertações nos prazos 
estimados 

Final do ano 
letivo 

2014/15  
Moderada 

Nº de relatórios 
entregues no 

tempo estimado 

 Coordenação 
de Curso 

       

  Realizado 

  Em curso 

  Por realizar 

  Planeado 
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12. ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES DE MELHORIA APRESENTADAS NO RELATÓRIO CURSO 2011/2012 
 

Quadro nº 17- Acompanhamento de ações de melhoria apresentadas no Relatório Curso 2011/2012 

Item Ação Prazo Prioridade Indicador 
Fase 

 Implementação 
Responsáveis/ 
Intervenientes 

Missão e 
objetivos 

Criação de espaços/tempo 
para apresentação dos traba-
lhos finais desenvolvidos pelos 
estudantes ao longo do curso 
em eventos científicos. 

 

 

 
Realização do Con-
gresso Desafios 
Atuais em Saúde: 
Contributos da Inves-
tigação e da Forma-
ção. 
 
Participação em 
congressos no âmbito 
dos cuidados paliati-
vos. 

 
Comunidade 

escolar 
Docentes 

Divulgação do curso com vista 
à captação de públicos inter-
nacionais 

 

 
Foi efectuada a divul-
gação através da 
página da ESS-IPVC.  

 ESS - IPVC 

Recursos 
materiais e 
parcerias 

Necessidade de maior investi-
mento em novas dinâmicas, 
com recurso a estratégias de 
simulação em laboratório. 

 

 

Foi realizado um 
maior número de 
aulas práticas em 

laboratório de simula-
ção (autoscopias) 

 Docentes 

Pessoal do-
cente e não 
docente 

Promover a mobilidade dos 
docentes. 

 
 Efetuar mobilidade  Docentes 

Estudantes  

Aumentar a adesão dos estu-
dantes à avaliação on line 
através da plataforma e impli-
cação da delegada de turma 

 

 

nº de alunos que 
realizaram avaliação 
online /nº de alunos 

do curso * 100 

 Docentes 

Processos 

Necessidade de alargamento a 
novas Instituições para possi-
bilitar maior nº de vagas nos 
contextos clínicos  

 

 Nº de novos contextos  Direção, e 
Coord. Curso 

Resultados 
académicos 

Continuidade e ajuste das 
estratégias implementadas, no 
sentido do garante da manu-
tenção do sucesso escolar.  

 

 

nº de alunos que 
concluíram o curso/nº 
de alunos do curso * 

100 

 Coord. Curso e 
docentes  

Legenda: 

  Realizado 

  Em curso 

  Por realizar 

  Planeado 
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Anexo 1 - Distribuição de Serviço Docente pelos Conferencistas 

 

Conferencias-

tas 

Grau  

Académi-

co 

Categoria Área Científica 
Regime de 

Tempo (%) 
UC Lecionadas no Curso 

Rui A. Ramos 
Doutor  

  
 

Psicologia Clínica 

e Psicobiologia 
Prest. Serviços 

A filosofia e os princípios fundamentais dos 

cuidados paliativos 

António Lou-

renço Marques 

G. 

Doutor  

 
 

Cuidados Paliati-

vos 
Prest. Serviços 

A filosofia e os princípios fundamentais dos 

cuidados paliativos 

Mª Céu C. 

Rocha 
Mestre   Medicina Prest. Serviços 

Organização, Gestão e Formação em 

Cuidados Paliativos 

Isabel Mª M. 

Campos 

Mestre  

 
 

Economia da 

Saúde 
Prest. Serviços 

Organização, Gestão e Formação em 

Cuidados Paliativos 

Helena C. C. 

Salazar 

Mestre  

 
 

Cuidados Paliati-

vos 
Prest. Serviços Sofrimento e Luto em CP 

Teresa A. 

Andrade 

Doutor  

 
 Psicologia Clínica  Prest. Serviços Sofrimento e Luto em CP 

Paula Cristina 

A. Felgueiras 
Mestre           

Cuidados Paliati-

vos 
Prest. Serviços Tratamento Sintomático em CP 

Mª Joaquina 

Rosado 

Mestre  

 
 

Cuidados Paliati-

vos 
Prest. Serviços Tratamento Sintomático em CP 

Luís Agualusa 
Licenciatu-

ra 
 Medicina Prest. Serviços Tratamento Sintomático em CP 

Pedro Ribeiro 

da Silva 

Mestre  

 
 

Ciências da 

Comunicação 
Prest. Serviços 

Comunicação e Trabalho em Equipa 

 

Paulo Jorge 

Pereira Alves 

Doutor  

 
 Enfermagem  Prest. Serviços 

Seminário em Cuidados Paliativos 

 

Marta Brithes 
Doutor  

 
 

Cuidados Paliati-

vos 
Prest. Serviços 

Seminário em Cuidados Paliativos 

 

Sandra P. Alves 
Mestre  

 
 Psicologia Prest. Serviços 

Seminário em Cuidados Paliativos 

 

Jacinto Gomes Mestre   Sexologia Prest. Serviços 
Seminário em Cuidados Paliativos 

 

 

 


