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NOTA INTRODUTÓRIA 
 
 

O presente relatório aborda os desenvolvimentos do Curso de Licenciatura em Enfermagem (CLE), comparando os anos lectivos 

2008/2009 e 2009/2010. A informação relativa ao primeiro ano lectivo referido, foi sustentada no Relatório de Concretização do 

Processo de Bolonha, 2008/2009, sendo que a relativa ao ano lectivo transacto é apor dados facultados  pelos Serviços Académi-

cos da ESS. 

A sua finalidade visa, fundamental, avaliar o desempenho da ESS -IPVC, na perspectiva dos diferentes intervenientes no que se 

refere ao processo formativo, numa perspectiva desenvolvimentista. Procura-se assim, conhecer os pontos fortes e frágeis, bem 

como ameaças e oportunidades, que contornam este processo, de modo a potenciar um agir estratégico conducente a uma for-

mação em enfermagem, que reforce a distinção desta Escola pela qualidade.  

O documento foi estruturado, tendo por base, as guidelines disponibilizadas para o efeito. Assim, a reflexão incide sobre o Plano 

de Estudos, a caracterização geral da população estudantil, novos alunos, aproveitamento escolar, diplomados e avaliação da 

relação pedagógica, terminando com uma breve nota conclusiva. 
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I. PLANO DE ESTUDOS 

 
Neste ponto procura-se trazer à luz da comunidade escolar e demais leitores o Plano de Estudos e as competências genéricas e 
específicas, do Curso de Licenciatura em Enfermagem da Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Viana do Castelo 
 
 

 1 – ESTRUTURA CURRICULAR 

O Plano de Estudos do CLE em vigor e abaixo apresentado, consta do registo de adequação na Direcção-Geral do Ensino Supe-

rior, n.º R/B-AD-18/2008, conforme Despacho n.º 6317/2008, de 29 de Janeiro, publicado no Diário da República, 2.ª Série, n.º 46, 

de 5 de Março de 2008.  

Quadro 1 - Plano de Estudos do CLE -1º. Ano 

Unidades curriculares Tipo 

Tempo de trabalho (horas) 

ECTS CONTACTO 
TOTAL 

TOTAL T TP PL TC EC E O 

Fundamentos de Enfermagem Anual 228 77 24 119 0 0 0 8 432 16 

Saúde - Indivíduo, Família e Comunidade Anual 135 30 14 52 29 0 0 10 243 9 

Anatomia e Fisiologia Anual 115 51 58 0 0 0 0 6 257 9.5 

Bioquímica e Biofísica Anual 61 30 31 0 0 0 0 0 136 5 

Psicologia I Anual 61 0 61 0 0 0 0 0 136 5 

Sociologia I 1º Semestre 24 11 9 0 0 0 0 4 68 2.5 

Epidemiologia 2º Semestre 24 22 0 0 0 0 0 2 54 2 

Bacteriologia, Parasitologia e Virulogia 1º Semestre 43 30 8 0 0 0 0 5 95 3.5 

Farmacologia 1º Semestre 24 8 14 0 0 0 0 2 54 2 

Nutrição e Alimentação Racional 2º Semestre 24 16 0 6 0 0 0 2 54 2 

Ética, Deontologia, Aspectos Jurídicos da Profissão I 2º Semestre 24 12 12 0 0 0 0 0 54 2 

Opção  2º Semestre 28 0 28 0 0 0 0 0 40 1.5 

TOTAL  791 
28

7 
259 177 29 0 0 39 1623 60 

 

Quadro 2 - Plano de Estudos do CLE -2º. Ano 

Unidades curriculares Tipo 

Tempo de trabalho (horas) 

ECTS CONTACTO 
TOTAL 

TOTAL T TP PL TC EC E O 

Psicologia II Anual 36 0 36 0 0 0 0 0 67 2,5 

Enfermagem – Saúde do Adulto e Idoso I Anual 216 82 96 38 0 0 0 0 405 15 

Ética, Deontologia, Aspectos Jurídicos da Profissão II Anual 24 10 14 0 0 0 0 0 54 2 

Ensino Clínico – Enfermagem do Adulto e Idoso I Anual 224 0 0 0 0 224 0 0 324 12 

Enfermagem – Saúde do Adulto e Idoso II Anual 108 80 25 3 0 0 0 0 189 7 

Nutrição e Alimentação Dietética Anual 24 12 4 6 0 0 0 2 54 2 

Bio-Estatística Anual 26 0 26 0 0 0 0 0 54 2 
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Investigação I Anual 24 14 10 0 0 0 0 0 54 2 

Sociologia II Anual 24 15 6 0 0 0 0 3 54 2 

Ensino Clínico – Enfermagem do Adulto e Idoso II Anual 224 0 0 0 0 224 0 0 324 12 

Opção Anual 28 0 28 0 0 0 0 0 41 1.5 

TOTAL  958 213 245 47 0 448 0 5 1820 60 

 

Quadro 3 - Plano de Estudos do CLE -3º. Ano 

Unidades curriculares Tipo 

Tempo de trabalho (horas) 

ECTS CONTACTO 
TOTAL 

TOTAL T TP PL TC EC E O 

Enfermagem de Saúde Reprodutiva 1º Semestre 55 44 11 0 0 0 0 0 95 3.5 

Enfermagem de Saúde Infantil e Adolescência 1º Semestre 56 40 9 5 0 0 0 2 95 3.5 

Psicopatologia da Criança e Adolescente 1º Semestre 24 12 12 0 0 0 0 0 54 2 

Investigação II 1º Semestre 36 18 0 18 0 0 0 0 54 2 

Gestão e Organização Profissional 1º Semestre 36 17 16 0 0 0 0 3 68 2,5 

Psicosociologia das Organizações 1º Semestre  24 7 16 0 0 0 0 1 54 2 

Formação e Desenvolvimento Profissional 1º Semestre 36 25 9 0 0 0 0 2 68 2,5 

Enfermagem – Saúde Mental 1º Semestre 54 22 32 0 0 0 0 0 95 3.5 

Enfermagem – Urgência e Emergência 1º Semestre 55 15 28 12 0 0 0 0 95 3.5 

Ensino Clínico – Saúde Materna e Obstétrica Anual 192 0 0 0 0 192 0 0 257 9,5 

Ensino Clínico – Saúde Infantil e Pediatria Anual 192 0 0 0 0 192 0 0 257 9,5 

Ensino Clínico – Saúde Mental e Psiquiatria Anual 180 0 0 0 0 180 0 0 216 8 

Ensino Clínico – Ortotraumatologia Anual 180 0 0 0 0 180 0 0 216 8 

TOTAL  1120 200 133 35 0 744 0 8 1624 60 

 

Quadro 4 - Plano de Estudos do CLE - 4º. Ano 

Unidades curriculares Tipo 

Tempo de trabalho (horas) 

ECTS CONTACTO 
TOTAL 

TOTAL T TP PL TC EC E O 

Prática de Investigação Anual 47 25 22 0 0 0 0 0 108 4 

Estágio de Enfermagem em Saúde Comunitária Anual 348 0 0 0 0 0 348 0 540 20 

Estágio de Enfermagem Hospitalar Anual 348 0 0 0 0 0 348 0 540 20 

Estágio de Gestão Anual 142 0 0 0 0 0 142 0 216 8 

Estágio de Formação e Desenvolvimento Profissional Anual 101 0 0 0 0 0 101 0 216 8 

TOTAL  986 25 22 0 0 0 939 0 1620 60 

 
 
 
Deste modo o Plano de Estudos contempla um total de 6687 horas, das quais 3855 (57%) são presenciais. Nos termos do quadro 
legislativo vigente as horas presenciais são maioritariamente atribuídas à componente prática do curso, isto é, ensinos clínicos e 
estágios, como consta do quadro seguinte. 
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Quadro 5 - Carga Horária e Tipologia de Aulas 

 

Carga Horária Nº. DE HORAS % 

   

Horas presenciais 3855 57% 

Horas não presenciais 2832 43% 

TOTAL 6687 100% 

   

TRABALHO PRESENCIAL   

Horas teóricas e teórico-práticas 1384 36% 

Horas práticas 259 7% 

Trabalho de campo 29 0.7% 

Ensinos clínicos e estágios 2131 55% 

Outros 52 1.3% 

TOTAL 3855 100% 

 
Embora este Plano de Estudos permita, na sua generalidade, desenvolver as competências preconizadas, reconhece-se a neces-

sidade de proceder a um trabalho de re/estruturação profunda do mesmo, com carácter urgente e efectivo. As competências 

previstas para o CLE, que de seguida se enunciam, são estruturantes de toda e qualquer apreciação. 

II. COMPETÊNCIAS 

 

As competências definidas para o Curso resultam da articulação entre o preconizado pelo Projecto Tuning, para a área de Enfer-

magem e as competências do enfermeiro de cuidados gerais definidas pela Ordem dos Enfermeiros e resultam de um trabalho 

baseado no Relatório de Concretização do Processo de Bolonha, 2008/2009: 6-9. 

 

 2.1 – Competências genéricas 

1. Capacidade de análise e síntese 

2. Capacidade para aplicar o conhecimento na prática 

3. Capacidade de planeamento e gestão do tempo 

4. Conhecimento básico no campo de estudo 

5. Capacidade para fundamentar os conhecimentos básicos da profissão na prática 

6. Capacidade de comunicação oral e escrita na língua de origem 

7. Conhecimento duma segunda língua 

8. Capacidades fundamentais em cálculo 

9. Capacidade para pesquisar 

10. Capacidade para aprender 

11. Capacidade para gerir a informação (habilidade para procurar e analisar informação de diferentes fontes) 

12. Capacidade critica e auto-critica 

13. Capacidade para se adaptar a novas situações 

14. Capacidade para gerar novas ideias (criatividade) 

15. Capacidade para resolver problemas 

16. Capacidade de tomada de decisão 
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17. Capacidade de trabalho em equipa 

18. Capacidade para estabelecer relações interpessoais 

19. Capacidade de liderança 

20. Capacidade para trabalhar em equipa interdisciplinar 

21. Capacidade para comunicar com leigos (no terreno) 

22. Capacidade de apreciação da diversidade e multiculturalidade 

23. Capacidade para trabalhar em contexto internacional 

24. Compreensão da cultura e costumes de outros países 

25. Capacidade para trabalhar autonomamente 

26. Capacidade para desenhar e gerir projectos 

27. Capacidade de iniciativa e espírito empresarial 

28. Capacidade de desenvolver compromissos éticos 

29. Capacidade para demonstrar interesse pela qualidade 

30. Vontade de ser bem sucedido 

 

2.2 - Competências específicas para a Enfermagem 

Atendendo aos desafios e oportunidades colocados à Enfermagem Portuguesa e ao compromisso desta Escola com a 

promoção/manutenção do estatuto que lhe é reconhecido a nível internacional, definiu-se um conjunto de competências 

estruturadas nos valores da profissão, na tomada de decisão clínica, na intervenção pró-activa na melhoria contínua dos 

cuidados de enfermagem/saúde, cognitivas, sócio-relacionais e liderança e gestão de projectos e programas de saúde.  

 

2.1.1 - Competências associadas aos valores da profissão e ao papel do enfermeiro 

1. Capacidade para intervir no contexto profissional, ético e deontológico de acordo com as normas e códi-
go legal, reconhecendo e respondendo face aos dilemas morais/éticos e acontecimentos da pratica quo-
tidiana.  

2. Capacidade para intervir no âmbito da enfermagem de forma holística, tolerante, sem julgamentos, cui-
dativa e com sensibilidade, assegurando que os direitos, crenças e desejos dos diferentes indivíduos e 
grupos não fiquem comprometidos.  

3. Capacidade para educar, facilitar e encorajar para a saúde, bem-estar e conforto das populações, comu-
nidades, grupos e indivíduos cujas vidas estejam ameaçadas pela doença, distress, incapacidade ou 
morte.  

4. Capacidade para a tomada de consciência dos papéis, responsabilidades e diferentes funções do enfer-
meiro  

5. Capacidade para ajustar o seu papel de forma a responder eficazmente às necessidades da popula-
ção/indivíduos. Quando necessário e apropriado, é capaz de desafiar o sistema para dar resposta às 
necessidades da população/indivíduos.  

6. Capacidade para aceitar a responsabilidade pelo seu próprio desenvolvimento e aprendizagem profissio-
nal, usando a avaliação como uma forma de reflectir e melhorar o seu desempenho; realça qualidades 
de entrega ao serviço.  

 
 

2.1.2 - Competências associadas à prática dos cuidados e à tomada de decisão clínica 

 

1. Capacidade para fazer avaliações compreensíveis e sistémicas usando as ferramentas/metodologias 
apropriadas ao doente/cliente e tendo em conta factores relevantes do ponto de vista físico, social, cultu-
ral, psicológico, espiritual e do ambiente.  
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2. Capacidade para reconhecer e interpretar sinais de normalidade ou de alterações da saúde, distress ou 
incapacidade das pessoas (avaliação/diagnóstico)  

3. Capacidade para responder às necessidades do doente/cliente planificando, executando e avaliando 
programas apropriados e individualizados, em parceria com o paciente/cliente, seus cuidadores infor-
mais, famílias e outros trabalhadores sociais da saúde.  

4. Capacidade para questionar de forma crítica, avaliar, interpretar e sintetizar a informação e fontes de 
dados de forma a facilitar as escolhas do doente/cliente.  

5. Capacidade para fazer julgamentos clínicos que assegurem os padrões de qualidade e uma prática 
baseada na evidência.  

 

2.1.3 - Competências de apropriação/mobilização dos níveis de intervenção/actividades em enfermagem 

           de forma a providenciar os melhores cuidados  

 

1. Capacidade para assegurar a dignidade, a “advocacy” e a confidencialidade do doente/cliente, através 
das intervenções/actividades de enfermagem que promovam os melhores cuidados. 

2. Capacidade para praticar segundo os princípios da higiene e segurança no trabalho, incluindo o controlo 
da infecção, procedimentos de emergência e primeiros socorros, através das intervenções/actividades de 
enfermagem que promovam os melhores cuidados.   

3. Capacidade para administrar de forma segura substâncias terapêuticas, através das interven-
ções/actividades de enfermagem que promovam os melhores cuidados.   

4. Capacidade para ter em conta cuidados emocionais, físicos e pessoais que incluam as necessidades de 
conforto, nutrição, higiene pessoal e a capacidade das pessoas para a manutenção das suas actividade 
de vida diária, através das intervenções/actividades de enfermagem que promovam os melhores cuida-
dos.   

5. Capacidade de responder às necessidades do doente/cliente com esperança de vida reduzida e expe-
riências de saúde/doença tais como a dor, escolha de vida, revalidação, invalidez ou situação terminal, 
através das intervenções/actividades de enfermagem que promovam os melhores cuidados.   

6. Capacidade para informar, educar e supervisar os doentes/clientes e suas famílias, através das interven-
ções/actividades de enfermagem que promovam os melhores cuidados.  

 

2.1.4 - Conhecimento e competências cognitivas 

1. Conhecimentos e capacidade para aplicar as teorias de enfermagem e os princípios da prática de enfer-
magem  

2. Conhecimento e capacidade para aplicar as ciências naturais e da vida   

3. Conhecimento e capacidade para aplicar as ciências sociais, da saúde e do comportamento.  

4. Conhecimento e capacidade para aplicar a ética e deontologia, o direito e as ciências humanas.   

5. Conhecimento e capacidade para aplicar as tecnologias de informação usadas nos cuidados de saúde.   

6. Conhecimento e capacidade para aplicar as políticas de saúde definidas a nível internacional e nacional.  

7. Conhecimento e capacidade para aplicar as técnicas de resolução de problemas e tomada de decisão.  

8. Conhecimento e capacidade para aplicar princípios da pesquisa e investigação. 
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2.1.5 - Comunicação e competências interpessoais (incluindo as tecnologias da comunicação) 

1. Capacidade para comunicar de forma efectiva (incluindo o uso de tecnologias) com os doentes/clientes, 
famílias e grupos sociais incluindo aqueles que têm dificuldade de comunicação.  

2. Capacidade para permitir aos doentes/clientes e seus cuidadores exprimir os seus interesses e preocu-
pações e responde apropriadamente do ponto de vista emocional, social, psicológico, espiritual e físico.  

3. Capacidade para representar apropriadamente as perspectivas dos seus doentes/clientes e actuar de 
forma a prevenir o abuso.  

4. Capacidade para usar de forma apropriada o aconselhamento em habilidades (comunicação técnica para 
promover o bem-estar do doente/cliente)  

5. Capacidade para identificar e gerir as mudanças de comportamento (comunicação técnica para promo-
ver o bem-estar do doente)  

6. Capacidade para reconhecer a ansiedade, stress e depressão (comunicação técnica para promover o 
bem-estar do doente/cliente)  

7. Capacidade para dar suporte emocional e identificar as situações em que é necessário aconselhamento 
especializado ou outras intervenções (comunicação técnica para promover o bem-estar do doen-
te/cliente)  

8. Capacidade para elaborar com rigor relatórios, registos e outros documentos que se refiram aos cuida-
dos, usando tecnologias apropriadas (comunicação técnica para promover o bem-estar do doen-
te/cliente).  

 

2.1.6 - Competências de liderança, gestão e trabalho em equipa   

1. Capacidade para conseguir que o bem-estar do doente/cliente seja atingido através da combinação de 
recursos e acções de todos os membros da equipa de saúde/ social.  

2. Capacidade para liderar e coordenar uma equipa, delegar cuidados de forma apropriada.   

3. Capacidade para trabalhar e comunicar de forma colaborativa e efectiva com todo os funcionários dos 
serviços de apoio para dar prioridade e controlar eficazmente o tempo de acordo com os padrões de 
qualidade.  

4. Capacidade para avaliar os riscos e promover activamente o bem-estar e segurança de toda a gente no 
ambiente de trabalho (incluindo-se ele próprio).   

5. Capacidade de usar de forma crítica ferramentas para avaliar os cuidados de acordo com padrões de 
qualidade relevantes.  

6. Capacidade para em contexto clínico educar, facilitar, supervisar e apoiar estudantes da área da saúde 
ou social.   

7. Capacidade a tomada consciência e efectiva dos princípios de financiamento dos cuidados de saú-
de/sociais e recursos dos utilizadores. 
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III.  CARACTERIZAÇÃO GERAL DA POPULAÇÃO ESTUDANTIL 
 
 
Da análise comparativa dos anos lectivos 2008/2009 e 2009/2010 (Quadro 6) constata-se a existência de um aumento de 13 

estudantes, distribuídos pelos diversos anos do curso, à excepção do 2º ano em que se regista uma ligeira diminuição (1 estudan-

te).  

 

Durante o ano lectivo em apreço existiram 11 (3,98%) estudantes com estatutos especiais, sendo duas estudantes ao abrigo a Lei 

nº 90/2001, de 20 Agosto e os restantes ao abrigo do Estatuto Trabalhador Estudante. Neste contexto, verifica-se um aumento em 

número e diversidade de estudantes, a desenvolver o curso ao abrigo de regimes especiais. 

 

 

Quadro 6 - Distribuição do número de ingressos por ano lectivo 

 

Ano do curso 2008/2009 2009/2010 

Nº. de ingressos Nº. de ingressos 

1º. Ano 73 75 * 

2º. Ano 65 64 

3º. Ano 66 70 

4º. Ano 59 63** 

TOTAL 263 276 

 

* Dois estudantes a tempo parcial 

** Um estudante a tempo parcial, tendo concluído o curso em 13.04.2010 
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IV. NOVOS ALUNOS 

 
 
Nesta secção procura-se evidenciar a oferta e a procura do CLE da ESS – IPVC. Assim, no que se refere ao regime geral de 

acesso verificamos que se mantém ao longo dos anos lectivos em apreciação. Em termos de procura, constatou-se um aumento 

considerável da mesma em qualquer uma das fases.  

 

Quadro 7 - Distribuição dos Candidatos com Acesso pelo Regime Geral 

 

ACESSO – Regime Geral 
Nº. DE CANDIDATOS 2008/2009 Nº. DE CANDIDATOS 2009/2010 

1ª Fase 2ª Fase 3ª Fase 1ª Fase 2ª Fase 3ª Fase 

Vagas de regime geral de acesso 66 8 3 66 7 2 

Candidatos 294 91 13 388 111 28 

Colocados ao abrigo do regime geral de acesso 58 5 3 59 5 2 

 
O acesso ao CLE através dos concursos especiais apenas sofreu alteração no âmbito do regime de transferências. Este facto é 

susceptível de ser explicado, pelo menos em grande medida, por uma maior abertura da escola a esta possibilidade associada à 

procura crescente das escolas públicas, designadamente esta. No âmbito das transferências é ainda de referir que os dados 

disponíveis se relacionam com o acesso em termos de inicio de ano lectivo, sendo que ao longo do ano se verificam outras 

admissões ao abrigo deste do regime, nos termos da lei.  

 

Quadro 8 - Distribuição dos Candidatos com Acesso pelos Concursos Especiais 

 

ACESSO - Concursos Especiais 
Admitidos 

2008/2009 

Admitidos 

2009/2010 

Mudança de curso 2 2 

Maiores de 23 anos 3 3 

Transferências  0 4 

Cursos superiores, médios e pós-secundários 1 1 

 

Quanto ao número de candidatos, por ordem de opção, e por ano lectivo constata-se um ligeiro aumento em relação às 1ª e 2ª 

opções. No que concerne às restantes opções não se verifica uma variabilidade significativa, à excepção da 6ª opção que apre-

senta um decréscimo significativo. 

 
Quadro 9 - Distribuição dos estudantes por ordem de opção e ano lectivo 

 

Opção 
Ano Lectivo 2008/2009 Ano Lectivo 2009/2010 

1ª Fase 2ª Fase 3ª Fase Total 1ª Fase 2ª Fase 3ª Fase Total 

1ª. Opção 34 2 3 39 36 3 1 40 

2ª. Opção 15 2 - 17 15 2 1 18 

3ª. Opção 7 3 - 10 9 1 - 10 

4ª. Opção 4 - - 4 3 - - 3 

5ª. Opção 3 - - 3 2 1 - 3 

6ª. Opção 3 1 - 4 1 - - 1 

 



Relatório do Curso de Licenciatura em Enfermagem - Ano lectivo 2009/2010 

 

 

   Página 14 

 

  

 
 
 
 

 
Relativamente à proveniência dos candidatos admitidos verifica-se, como é expectável, que a predominância dos candidatos é do 
Distrito de Viana do Castelo. Porém, da análise comparativa dos anos lectivos emerge a tendência para menor variabilidade 
regional, aumentando consideravelmente a proveniência dos Distritos limítrofes. 
 

Quadro 10 - Distribuição dos Candidatos Admitidos por Proveniência 

 

Proveniência Admitidos 2008/2009 Admitidos 2009/2010 

Viana do Castelo 47 38 

Braga 6 24 

Porto 8 13 

Aveiro 1 - 

Bragança 1 - 

Ponta Delgada 1 - 

 

A idade média dos candidatos admitidos no ano lectivo 2008/2009 foi de 21,7 anos, sendo valor mínimo 19 e o máximo 41 anos. 
No ano lectivo 2009/2010 a idade média foi ligeiramente mais baixa ou seja de 20,9 anos, com valores mínimos e máximos res-
pectivamente de 18 e 47 anos. Assim, a amplitude parece vir em crescendo. Relativamente à média de idades dos estudantes 
admitidos através de concursos especiais, no ano lectivo 2008/2009 é no regime de: maiores de 23 anos - 37 anos; titulares de 
cursos superiores, médios e pós-secundários - 27 anos; mudança de curso - 21 anos, e transferências - 27 anos. No que se refere 
ao ano lectivo 2009/2010 a média de idades é no regime de: maiores 23 anos - 36 anos; titulares de cursos superiores, médios e 
pós-secundários -36 anos; mudança de curso - 27 anos, e transferências - 18 anos. Constata-se, assim, um aumento significativo 
nas médias de idades entre os candidatos admitidos pelos regimes titulares de cursos superiores, médios e pós-secundários e 
mudança de curso, inversamente ao que acontece no regime de transferências.  
 
A tendência de feminilidade, verificada na profissão ao longo dos tempos, mantém-se, sendo ainda mais enfatizada no último ano 
lectivo. Constatou-se que as candidatas do sexo feminino, no ano lectivo 2008/2009 foram de 60 (83,3%) e no ano lectivo 
2009/2010 de 65 (86,6%).  
 
Apresentam-se, de seguida as taxas de ocupação por fases e restantes indicadores que servem para caracterizar a atractividade 

institucional e científica. Da análise das mesmas realçam-se: a diminuição da taxa de ocupação efectiva e inscrição, na primeira 

fase; o aumento substancial na segunda, mantendo-se na terceira fase. Da mesma forma verifica-se um aumento considerável de 

candidatos na 1ª fase e na 1ª opção. Porém, as taxas de colocação e de colocação em primeira opção relativas à primeira fase 

diminuíram. Os fenómenos referenciados requerem um acompanhamento no sentido de se perceber as tendências e a sua prová-

vel relação com factores sociais que atravessam o ensino superior, na sua generalidade. 

No que concerne às classificações de acesso do primeiro e último estudante colocados realça-se a menor amplitude, no ano 

lectivo 2009/2010. 

 

Quadro 11 - Taxas de Ocupação, Colocação e Inscrição por Ano Lectivo  

 

 Ano Lectivo 2008/2009 Ano Lectivo 2009/2010 

Taxa de ocupação relativa - 1ª fase 

(nº colocados/nº vagas * 100) 
66/66*100= 100% 66/66*100= 100% 

Taxa de ocupação efectiva -1ª fase 

(nº colocados matriculados /nº vagas * 100) 
61/66*100= 92,42% 59/66*100=89,39% 

Taxa de ocupação efectiva - 2ª fase 

(nº colocados matriculados /nº vagas * 100) 
2/5*100=40% 5/7*100= 71,43% 
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Taxa de ocupação efectiva - 3ª fase 

(nº colocados matriculados /nº vagas * 100) 
3/3*100=100% 3/3*100=100% 

Taxa de inscrição - 1ª fase 

(nº colocados matriculados/nº colocados *100) 
66/66*100=100%* 59/66*100=89,39% 

Taxa de inscrição - 2ª fase 

(nº colocados matriculados/nº colocados *100) 
- 5/7*100= 71,43% 

Taxa de inscrição - 3ª fase 

(nº colocados matriculados/nº colocados *100) 
- 

 

3/3*100=100% 

Candidatos por vaga - 1ª fase 

(nº candidatos/vaga) 
310/66=4,69 388/66=5,88 

Candidatos em 1ª opção por vaga - 1ª fase) 

(nº de candidatos em 1ª opção/nº vagas) 
47/66=0,71 64/66=0,97 

Taxa de candidatos em 1ª opção - 1ª fase 

(nº de candidatos em 1ª opção/nº total de candidatos * 
100) 

47/310*100=15,16% 64/388*100=16,49% 

Taxa de colocação - 1ª fase 

(nº de colocados/nº de candidatos*100) 
66/310*100= 21,29% 66/388*100=17,01% 

Taxa de colocação em 1ª opção - 1ª fase 

(nº de colocados em 1ª opção/nº de candidatos*100) 
47/310*100= 15,16% 36/388*100=9,28% 

Exigência de acesso 

Nota do primeiro colocado ou do último colocado no curso; 

∑ das notas dos últimos colocados em cada curso/nº total 
cursos 

Nota do primeiro colocado: 172,5 

116,5/1= 116,5 

Nota do primeiro colocado: 164 

142,5/1= 142,5 

 
*A taxa apresentada refere-se à 1ª, 2ª e 3ª fase (cfr. Relatório de Concretização do Processo de Bolonha, 2009) 

 

V. APROVEITAMENTO ESCOLAR 

 
No que se refere à média de inscrições por disciplinas, aluno e ano de curso, no ano lectivo 2009/2010 verificamos o seguinte: no 

primeiro ano, embora o nº de ingressos tenha sido de 75, a média situou-se 83,5; no segundo ano, onde ingressaram 64 estudan-

tes a média é de 70,3; no 3º ano, com 70 ingressos, a média é de 75,8; e no quarto ano, com 63 ingressos, a média é de 61,2. 

Neste contexto, pode-se afirmar que é no primeiro ano que se registam mais insucessos por disciplina, vindo a diminuir gradual-

mente ao longo do curso. Urge que se estudem as condicionantes envolvidas. A admissão de estudantes que eventualmente não 

tenham bases sólidas do ensino secundário na área da química, o afastamento físico de familiares em grande parte das situações 

e a integração ao curso, entre outros factores, devem ser explorados. Um dos aspectos identificados (não será concerteza o 

único) a merecer atenção é o processo de integração dos estudantes, pois a transição do ensino secundário para o superior, cujos 

pressupostos ideológicos e metodológicos são substancialmente diferentes, desde logo pelo processo de Bolonha.   

 

Aspectos mais pormenorizados do aproveitamento escolar encontram-se explicitados no quadro abaixo. Destacam-se, no âmbito 

dos cálculos da taxa relativa de aproveitamento curricular com valor de 100%: no primeiro ano 58,3% (7 entre 12 UC); no segundo 

ano 90,9 % (10 entre 11U); no terceiro ano 61,2% (8 entre 13 UC); e no quarto ano 80% (4 em 5 UC). Porém, outros aspectos 

merecem uma atenção acrescida em processos futuros. A taxa anteriormente mencionada atinge valores inferiores a 90% nas 

seguintes UCS: primeiro ano, Bioquímica e Biofísica e de Anatomia e Fisiologia; 2º ano, Bio-Estatística e Sociologia II. Salienta-se 

que, entre estas, a Bio-Estatística atinge o valor mais baixo do curso 61,54%.  
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Quadro 12 - Taxas de Aproveitamento por Unidade Curricular e Ano do Curso 

 

 
 

Unidades Curriculares 
 

N.º 
Inscritos 

N.º 
Avaliados 

N.º alunos 
inscritos 

avaliados s/ 
aproveitamento 

N.º alunos inscri-
tos e avaliados c/ 
aproveitamento 

Reprova-
dos sem 

frequência 

Taxa relativa 
de aprovei-

tamento 
curricular 

Taxa 
efectiva de 
aproveita-

mento 
curricular 

1º
 A

n
o

 

Fundamentos de Enfermagem 74 73 1 72 1 98,63% 97,30% 

Saúde - Indivíduo, Família e Comunidade 75 74 4 71 1 95,95% 94,67% 

Anatomia e Fisiologia 75 74 8 66 1 89,19% 88,00% 

Bioquímica e Biofísica 90 89 27 62 1 69,66% 68,89% 

Psicologia I 76 75   75 1 100,00% 98,68% 

Sociologia I 
85 85 5 80 0 94,12% 94,12% 

Epidemiologia 
74 73 1 72 1 98,63% 97,30% 

Bacteriologia, Parasitologia e Virulogia 
74 73   73 1 100,00% 98,65% 

 

Farmacologia 
74 74 1 73 0 98,65% 98,65% 

Nutrição e Alimentação Racional 
74 73   73 1 100,00% 98,65% 

Ética, Deontologia, Aspectos Jurídicos da 
Profissão I 74 73   73 1 100,00% 98,65% 

Inglês 19 19   19 0 100,00% 100,00% 

Expressão Corporal 33 33   33 0 100,00% 100,00% 

Informática 
22 21   21 1 100,00% 95,45% 

2º
 A

n
o

 

Psicologia II 69 69 1 68 0 98,55% 98,55% 

Enfermagem - Saúde do Adulto e Idoso I 
69 69   69 0 100,00% 100,00% 

Ética, Deontologia, Aspectos Jurídicos da  
69 69   69 0 100,00% 100,00% 

Ensino Clínico - Enfermagem do Adulto e 
Idoso I 69 69   69 0 100,00% 100,00% 

Enfermagem - Saúde do Adulto e Idoso II 69 69   69 0 100,00% 100,00% 

 Nutrição e Alimentação Dietética 69 69   69 0 100,00% 100,00% 

Bio-Estatística 78 78 30 48 0 61,54% 61,54% 

Investigação I 69 69   69 0 100,00% 100,00% 

Sociologia II 74 74  10 74 0 86,49% 86,49% 

Ensino Clínico - Enfermagem do Adulto e 
Idoso II 69 69   69 0 100,00% 100,00% 

Inglês 10 10   10 0 100,00% 100,00% 

Expressão Corporal 
32 32   32 0 100,00% 100,00% 

Informática 
 27 27   27 0 100,00% 100,00% 

3º
 A

n
o

 

Enfermagem de Saúde Reprodutiva 
66 65 1 64 1 98,46% 96,97% 

Enfermagem de Saúde Infantil e Adoles-
cência 68 67 2 65 1 97,01% 95,59% 

Psicopatologia da Criança e Adolescente 65 64   64 1 100,00% 98,46% 

Investigação II 65 64   64 1 100,00% 98,46% 

Gestão e Organização Profissional 66 65   65 1 100,00% 98,48% 

Psicosociologia das Organizações 67 66 2 64 1 96,97% 95,52% 

Formação e Desenvolvimento Profissional 
65 64   64 1 100,00% 98,46% 

Enfermagem - Saúde Mental 
65 64   64 1 100,00% 98,46% 

Enfermagem - Urgência e Emergência 
65 64   64 1 100,00% 98,46% 
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Ensino Clínico - Saúde Materna e Obstétri-
ca 

65 64 
 

64 1 100,00% 98,46% 

Ensino Clínico - Saúde Infantil e Pediatria 68 67 1 65 1 98,51% 97,06% 

Ensino Clínico - Saúde Mental e Psiquiatria 65 64   64 1 100,00% 98,46% 

Ensino Clínico - Ortotraumatologia 65 64 1 63 1 98,44% 96,92% 

4º
 A

n
o

 

Prática de Investigação 61 61   61 0 100,00% 100,00% 

Estágio de Enfermagem em Saúde Comu-
nitária 62 62 1 61 0 98,39% 98,39% 

Estágio de Enfermagem Hospitalar 
61 61   61 0 100,00% 100,00% 

Estágio de Gestão 
61 61   61 0 100,00% 100,00% 

Estágio de Formação e Desenvolvimento  61 61   61 0 100,00% 100,00% 

    2853,00 2830,00 96 2735 23 0,8% 97,3% 

                  O desempenho escolar pode, ainda, ser avaliado através dos indicadores que abaixo se apresentam em termos das taxas de 

avaliação, taxas relativas e efectivas de aproveitamento escolar, classificação curricular média, taxa de reprovação, proporção de 

alunos reprovados no 1º. Ano e proporção de alunos com disciplinas atrasadas.  

Verifica-se que as taxas, relativa e efectiva, de aproveitamento curricular são ligeiramente inferior no ano lectivo 2009/2010. A 

classificação média curricular mantém-se no nível bom (14,88 valores), sendo ligeiramente superior ao ano lectivo transacto.  

A taxa de reprovação, embora se mantenha reduzida (4,33%), regista um ligeiro aumento. Contudo, a proporção de estudantes 

número reprovados no 1º. Ano (16,7%) diminuiu, tendo aumentado substancialmente a proporção de estudantes com disciplinas 

em atraso.   

Quadro 13 - Taxas de Aproveitamento por Ano Lectivo 

 

 Ano lectivo 2008/2009* Ano lectivo 2009/2010 

Taxa de avaliação curricular 
(nº de alunos inscritos avaliados/nº de alunos inscritos 

*100) 

2728/2672*100=97,95% 
 

2830/2853*100= 99,19% 

Taxa relativa de aproveitamento curricular 
(avaliados com aproveitamento/nº de alunos inscritos 

avaliados *100) 

2639/2672*100=98,76% 

 

2735/2830*100= 96,64 % 

Taxa efectiva de aproveitamento curricular 
(nº de alunos inscritos avaliados com aproveitamento/nº 

de alunos inscritos * 100) 

2639/2728*100=96,73% 
 

2735/2853*100=95,86% 

Classificação curricular média 
∑ (classificação positiva contabilizada * nº de alunos com 
a classificação) /Total de alunos inscritos avaliados com 

aproveitamento 

38772,90/2639=14,69 

 
 

40711,13/2735=14,88 

Taxa de Reprovação 
(nº de alunos reprovados/nº de alunos inscritos *100) 

9/263*100=3,42% 

 

12/277*100=4,33% 

Proporção de Alunos Reprovados no 1º Ano 
(nº de alunos repetentes no 1º ano/nº de alunos repeten-

tes *100) 

2/9*100=22,22% 

 

2/12*100=16,7 % 

Proporção de Alunos com disciplinas atrasadas 
(nº de alunos com disciplinas atrasadas/nº de alunos 

inscritos *100) 

25/263*100=9,51% 

 

87/277*100= 31,41% 

* Fonte: Relatório de Concretização do Processo de Bolonha, Dezembro 2009 
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Apresentam-se, de seguida, dois gráficos com a dispersão do rácio “avaliados/inscritos” e “aprovados/avaliados” onde se pode 

verificar que, na grande maioria das unidades curriculares, o rácio é de 1. A maioria dos estudantes inscritos foi avaliada e obtive-

ram aprovação, sendo que qualquer um dos gráficos evidencia uma menor dispersão no ano lectivo 2009/2010. Na medida em 

que as UC`s foram codificadas com base na ordem respectiva de apresentação no Plano de Estudos, para uma análise mais clara 

e precisa dos referidos gráficos sugere-se a articulação com o quadro anterior. Neste contexto, as UC codificadas de: 1 a 14 

relacionam-se com o primeiro ano; de 15 a 27 com o 2º ano; de 28 a 40 com o 3º ano; e as restantes com o 4º ano. Assim, 

enquanto no ano lectivo de 2008/2009, o rácio mínimo “avaliados/inscritos” é de sensivelmente de 0,88, incidindo numa UC do 1º 

ano (não dispomos de informação precisa que nos permita especificar de que UC se trata), no ano lectivo 2009/2010, o valor 

mínimo é de 0,955 e relaciona-se com o 2º ano, mais concretamente com a UC de Informática na Óptica do Utilizador I. 

 

 

Gráfico 1 - Rácio Avaliados/Inscritos por Ano Lectivo 

 

                        Ano Lectivo 2008/2009                                                                             Ano Lectivo 2009/2010 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
No que se refere à análise comparativa da representação gráfica do rácio “aprovados/avaliados” por ano lectivo, para além da 

menor dispersão anteriormente referida, no que se refere ao último ano lectivo, verifica-se que o valor mínimo obtido no ano lecti-

vo 2008/2009 é de sensivelmente 0,88, também verificado numa UC do 1º ano, enquanto no ano lectivo de 2009/2010 é de 0, 61 

recaindo sobre a UC de Bio-Estatística, do 2º ano. Existem, ainda, duas UC- Bioquímica e Biofísica e Sociologia II – respectiva-

mente com 0,69 e 0,86. Neste contexto, é de salientar a melhoria, global, da relação entre avaliados e inscritos, que pode ser 

explicado por um conjunto de factores, designadamente a apropriação e mobilização progressiva da filosofia de Bolonha. 
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Legenda das Unidades curriculares: 

 
1 Fundamentos de Enfermagem 24 Ensino Clínico - Enfermagem do Adulto e 

Idoso II 2 Saúde - Indivíduo, Família e Comunidade 25 Inglês 

3 Anatomia e Fisiologia 26 Expressão Corporal 

4 Bioquímica e Biofísica 27 Informática na Óptica do Utilizador II 

5 Psicologia I 28 Enfermagem de Saúde Reprodutiva 

6 Sociologia I 29 Enfermagem de Saúde Infantil e Adolescência 

7 Epidemiologia 30 Psicopatologia da Criança e Adolescente 

8 Bacteriologia, Parasitologia e Virulogia 31 Investigação II 

9 Farmacologia 32 Gestão e Organização Profissional 

10 Nutrição e Alimentação Racional 33 Psicosociologia das Organizações 

11 Ética, Deontologia, Aspectos Jurídicos da 
Profissão I 

34 Formação e Desenvolvimento Profissional 

12 Inglês 35 Enfermagem - Saúde Mental 

13 Expressão Corporal 36 Enfermagem - Urgência e Emergência 

14 Informática na Óptica do Utilizador I  37 Ensino Clínico - Saúde Materna e Obstétrica 

15 Psicologia II 38 Ensino Clínico - Saúde Infantil e Pediatria 

16 Enfermagem - Saúde do Adulto e Idoso I 39 Ensino Clínico - Saúde Mental e Psiquiatria 

17 Ética, Deontologia, Aspectos Jurídicos da  40 Ensino Clínico - Ortotraumatologia 

18 Ensino Clínico - Enfermagem do Adulto e Idoso I 41 Prática de Investigação 

19 Enfermagem - Saúde do Adulto e Idoso II 42 Estágio de Enfermagem em Saúde Comunitá-
ria 20  Nutrição e Alimentação Dietética 43 Estágio de Enfermagem Hospitalar 

21 Bio-Estatística 44 Estágio de Gestão 

22 Investigação I 45 Estágio de Formação e Desenvolvimento  

23 Sociologia II   

 

 

Gráfico 2 - Rácio Aprovados/Avaliados por Ano Lectivo 

 

                                   Ano Lectivo 2008/2009                                                                                      Ano lectivo 2009/2010 
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VI. DIPLOMADOS 

 
Da análise do quadro que se segue, constata-se que a proporção de estudantes que concluíram o curso em quatro anos diminuiu 

ligeiramente, tendo aumentado a proporção dos que concluíram em cinco anos. A comparação no que aos restantes itens, diz 

respeito, não registou alterações significativas. O tempo médio de conclusão de curso (TMC) é de 4,17 anos, sendo o diferencial 

de conclusão (TMC-N) é de 0,17.  

 

No que se refere à média final de curso é ligeiramente inferior (0,2) no último ano lectivo em apreciação. 

 

 

Quadro 14 - Proporções do Tempo de Conclusão do Curso e Classificação Média por Ano Lectivo 

 

 Ano lectivo 2008/2009 Ano lectivo 2009/2010 

 
Proporção de conclusões em 4 anos 

(Diplomados que concluíram o ciclo de estudos em N/Total de 
diplomados) 

 

53/57=0,92 56/63= 0.88 

 
Proporção de conclusões em 5 anos 

(Diplomados que concluíram o ciclo de estudos em N+1/Total de 
diplomados) 

 

02/57=0,03 05/63= 0.07 

 
Proporção de conclusões em 6 anos 

(Diplomados que concluíram o ciclo de estudos em N+2/Total de 
diplomados) 

 

01/57= 0.02 

 
 

0 

 
Proporção de conclusões em 7 anos 

(Diplomados que concluíram o ciclo de estudos em N>2/Total de 
diplomados) 

 

01/57=0.02 

 
 

2/63= 0,03 

 
Classificação Final Média (CTM) 

(C1*NAC1)/nº de alunos inscritos avaliados com aproveitamento 

 

837/57=15,31 

 

956/63=15,17 
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VII. AVALIAÇÃO DA RELAÇÃO PEDAGÓGICA 

 
Neste ponto, traz-se a debate a apreciação resultante da aplicação de diversas metodologias, junto de estudantes e docentes, 

designadamente em reuniões e da avaliação on-line. Os documentos que a suportam encontram-se disponíveis no Dossiê Peda-

gógico.  

Integram-se, neste ponto, tópicos prioritários da apreciação que vão desde a apreciação global do curso, aos resultados das 

medidas de promoção ao sucesso, passando pelas medidas inerentes ao estímulo à vida activa e à mobilidade.  

 

 Apreciação global do curso 

Em termos de estratégia de apresentação e sistematização da informação proceder-se-á à abordagem relativa aos 

desenvolvimentos decorrentes de UC teóricas seguida das UCS de carácter prático, designadamente ensinos clíni-

cos/estágios. 

Em relação às unidades curriculares teóricas, de um modo geral, decorreram nos termos planeados e de forma muito positiva na 

sua globalidade. Os estudantes apreciaram de uma forma muito favorável a(s):  

 Aulas práticas de Fundamentos de Enfermagem, em contexto; 

 Participação de enfermeiros do contexto das práticas nas abordagens teóricas;  

 Relação pedagógica com a maioria dos docentes.  

 Estratégias de avaliação das Unidades Curriculares de Enfermagem Saúde Adulto e Idoso  I e Enfermagem Saúde Adul-

to e Idoso II, consubstanciada por “mini-testes”, como facilitadores do processo de aprendizagem, percebida como parti-

cularmente adequada a UCS anuais. 

Da análise dos relatórios dos docentes salienta-se uma apropriação e, consequente, mobilização progressiva dos princípios de 

Bolonha. 

Como aspectos a desenvolver realçam-se: 

 no sentido de promover uma prática de enfermagem sustentada, um maior aprofundamento da Fisiologia (mais do que 

da Anatomia) e da Farmacologia, no que se refere a mecanismos de acção e metabolismo dos fármacos; 

 a necessidade da existência de um guião para a elaboração de estudos de caso (2º ano), como instrumento norteador 

quer da orientação pedagógica (neste âmbito especifico) quer do trabalho a desenvolver pelos estudantes; 

 a organização de aulas práticas em contexto de laboratório, imediatamente antes dos ensinos clínicos do 2º e 3º anos. 

Esta solicitação inscreve-se num contexto de práticas marcado pelo recurso progressivamente reduzido a técnicas inva-

sivas; 

 no sentido, de potenciar as aulas práticas do 2º ano, em contexto, urge que se proceda à sua re/avaliação em articula-

ção com as competências preconizadas para a UC  Enfermagem – Saúde do Adulto e Idoso I; 

 necessidade de supervisar/reavaliar o trabalho de estudantes, designadamente em Unidades curriculares como a Socio-

logia I e II, Bio-Estatística, Investigação I e II e Prática de Investigação; 

 em algumas unidades curriculares (nomeadamente de Ética, Deontologia e Aspectos Jurídicos da Profissão I e Bioquí-

mica e Biofísica) o aumento (ainda que ligeiro) do insucesso, urge que se proceda a um estudo sistemático do assunto 

em apreço, por unidade curricular.  

 Necessidade de dinamizar debate interno conducente à redefinição da versão CIPE a utilizar. 

 
Em relação aos ensinos clínicos e aos estágios salientam-se como aspectos positivos a (s): 

 Relação pedagógica e o envolvimento dos enfermeiros e outros intervenientes dos contextos; 

 Participação dos estudantes em projectos das instituições, designadamente os que decorrem das mudanças/reformas 

de saúde com implicações na prestação de cuidados, formação em serviço, gestão de cuidados/serviços de enferma-

gem e investigação 
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Merecem atenção acrescida no sentido de potencial reforço/adequação e/ou implementação de novas medidas de gestão: 

 Experiências de algumas técnicas alegadamente reduzidas, mesmo em fase final do curso, o que pode sugerir necessi-

dade de reforçar as práticas em contexto laboratorial sempre que possível com apoio de docentes. Neste contexto o 

incentivo à auto-formação, hetero e eco -formação pode constituir outra das estratégias a adoptar; 

 Instrumento de avaliação em uso no 3º ano, por não contemplar as especificidades de cada ensino clínico 

 Dotações de enfermagem praticada próxima dos mínimos, havendo serviços a colocar a permanência crescente dos 

docentes nos mesmos como condição para a realização dos Ensinos Clínicos (EC); 

 Embora se reconheça o esforço e o envolvimento das equipas orientadoras, a permanência acrescida dos docentes, em 

detrimento de outras figuras, é apontada por estudantes e regentes de EC como necessidade;  

 Reorganização dos serviços decorrente quer da implementação das reformas de saúde (em particular de CSP), quer da 

alteração da carreira de enfermagem (com impacto acrescido nos estágios de Gestão e Formação e Desenvolvimento 

Profissional).   

Importa salientar que já estão a ser desenvolvidas acções junto dos diversos intervenientes no processo formativo, no sentido de 

superar alguns dos aspectos evidenciados anteriormente. Em relação aos resultados da avaliação on-line no âmbito das diferen-

tes Unidades curriculares, os mesmos estão a ser objecto de análise aprofundada no seio da Coordenação de Curso, Conselho 

Pedagógico e Direcção da Escola. 

A avaliação on line, constituindo-se como um processo de importância incontornável em termos de desenvolvimento pessoal e de 

participação activa na vida da escola, ainda não foi conseguida uma estratégia eficaz no que à adesão voluntária e espontânea se 

refere. A informação referente à opinião sobre o curso, que de seguida se apresenta é sistematicamente recolhida no final do 

segundo semestre, verificando-se uma baixa adesão, sendo de 49 e 30 respondentes, respectivamente no ano lectivo 2008/2009 

e 2009/2010. Os ensinos clínicos/estágios pelo facto de decorrerem maioritariamente neste período, com consequente dispersão 

e distanciamento físico dos estudantes em relação à Escola, poderão, pelo menos, em grande medida explicar esta realidade. O 

facto de no primeiro semestre do ano lectivo 2009/2010 ter sido bastante superior, corrobora esta perspectiva. Neste sentido, 

estão a ser pensadas estratégias a adoptar para promover a participação dos estudantes neste processo. 

Os resultados obtidos nos anos lectivos em análise são relativamente semelhantes, com excepção do item “ o curso corresponde 

à necessidade da vida profissional”, que registou um decréscimo ligeiro. 

 Merecem, ainda, reparo particular a adequação da carga horária global, da dimensão teórica e da componente prática laborato-

rial. Relativamente à carga horária a sua adequação está condicionada por orientações jurídico-normativas, quantos aos itens 

seguintes a revisão do Plano de Estudos e ampliação do complexo pedagógico permitirão a resolução destes problemas. 

 

Gráfico 3 - Resultado do Inquérito de Opinião sobre o Curso - Ano Lectivo 2008/2009 
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Gráfico 4 - Resultado do Inquérito de Opinião sobre o Curso - Ano Lectivo 2009/2010 

 

É ainda de salientar, os elevados graus de satisfação da actividade lectiva (85,9%) e do atendimento aos estudantes (91,9%) que 
constam do Relatório de Auto-Avaliação do 1.º Semestre. No 2.º semestre, apesar da baixa adesão, os valores foram semelhan-
tes, ou seja, o grau de satisfação da actividade lectiva foi de 84,4% e o do atendimento aos estudantes, 89,75%. 
 

 

 Medidas de promoção ao sucesso 

 

Relativamente a este tópico de análise, considerando a avaliação dos processos formativos na perspectiva dos diferentes actores 

como estruturante da gestão pedagógica, procurou-se implementar um conjunto de medidas orientadas para as necessida-

des/problemas prioritários identificados. Porém, os resultados da intervenção embora perceptíveis em algumas áreas, requerem 

um desenvolvimento temporal acrescido, pelo que, serão objecto de análise no próximo relatório. 

A intervenção concertada dos diferentes órgãos de gestão (Direcção, Conselho Pedagógico, Comissão de Curso, entre outros) em 

torno do projecto formativo é fundamental para a sua promoção efectiva, constituindo-se como base para a intervenção desta 

coordenação. 

No 2.º Semestre do ano lectivo 2009-2010, foi realizada uma sessão de esclarecimento sobre o Processo de Bolonha e suas 

implicações no Ensino de Enfermagem. A apreciação foi muito positiva, contudo, considerou-se que o timing mais adequado para 

a sua realização seria o início de cada ano lectivo. 

O e-learning e a adopção das normas/procedimentos preconizados pelo Sistema de Gestão da Qualidade, baseado na Norma NP 

EN ISO 9001:2008 – obteve a certificação pela SGS, Janeiro 2009 – constituem estratégias fortemente promotoras do sucesso e 

da melhoria da cultura organizacional. No âmbito deste relatório urge enfatizar o investimento efectuado e a efectuar nos proces-

sos de formação e avaliação. 

 As exigências do Sistema de Gestão de Qualidade implicam, inegavelmente, um trabalho acrescido, sobretudo para os docentes 

e serviços académicos, pese embora as mais-valias que lhe são inerentes. Neste sentido, é de realçar a colaboração de todos os 

intervenientes neste processo.  

 

 Inserção na vida activa 

 

 No âmbito do curso tem sido prática organizar espaços/tempo de debate/reflexão com organizações profissionais diversas, no 

sentido de preparar os estudantes para a intervenção profissional num contexto de mudança constante e profunda. 

 Associado às preocupações fiscais, no que concerne aos direitos e deveres dos profissionais independentes/por conta de outrem, 

temos contado com a intervenção da Direcção de Finanças de Viana do Castelo.  

Acresce, ainda, referir que o desenvolvimento do Plano de Estudos em que articulação com os contextos da prática está fortemen-

te presente, constituindo-se também, como estratégia de integraçãoão na vida activa. 
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Face aos desafios decorrentes das alterações do mercado de trabalho, urge que seja efectuada uma maior aposta no empreen-

dedorismo e que sejam introduzidas medidas facilitadoras do exercício da profissão em contexto internacional, em particular no 

que à Europa se refere. 

 

 

 Empregabilidade 

 

Os dados relativos aos diplomados inscritos no Instituto de Emprego e Formação Profissional, IP do Ministério do Trabalho e 

Segurança Social, referentes a Dezembro de 2008 e 2009, apontam para a manutenção do mesmo número (25) de elementos 

registados nos Centros de Emprego. Verificando-se, no entanto, que este valor desce para 14, em Junho de 2009, o que estará 

provavelmente relacionado com os términos dos cursos (final de Julho). 

Embora não se disponha de registos formais, temos conhecimento que vários recém formados exercem a sua actividade no 

estrangeiro, com particular incidência em Espanha, Inglaterra e Irlanda. Desconhece-se, também, se alguns destes se encontram 

registados nos Centros de Emprego. 

 

 

 Mobilidade 
 

Os acordos bilaterais com as seguintes instituições de ensino: universidades de Università Degli Studi di Génova, Università Degli 

Studi di Firenza – Itália, Universidad de Sevilla e de Santiago de Compostela – Espanha, Savonlinna School Health Care, Finlân-

dia e Houte École HEMES de Liège- Bélgica, mantêm-se em vigor. Porém nos anos lectivos 2008-2009 e 2009-2010, apenas se 

verificou mobilidade com a Finlândia e Espanha. 

A análise comparativa entre os anos lectivos em análise, revelam uma diminuição da mobilidade quer a nível do Programa 

ERASMUS quer Vasco da Gama. 

 
Quadro 15 - Distribuição dos Estudantes da ESS- IPVC em Mobilidade por ano lectivo  

 

PROGRAMA 

ANO LECTIVO 2008/2009 ANO LECTIVO 2009/2010 

Nº 

Estudantes 

Ensino clínico 
/estágio 

Instituição 

Acolhimento 

Nº  

Estudantes 
Ensino clínico/estágio 

Instituição 

Acolhimento 

 

 

ERASMUS 

5 
Enfermagem de 

Saúde Comunitária 

Savonlinna 
School Health 

Care- Finlândia 
4 

Enfermagem de Saúde 
Comunitária 

Savonlinna 
School Health 

Care- Finlândia 

2 
Enfermagem Hospi-

talar 

Houte Ècole 
HEMES de 

Liège - Bélgica 
4 Enfermagem Hospitalar 

Escuela Univer-
sitária de 

Enfermaría  
Virgen del 

Rocio  - Espa-
nha 

 

Vasco da 

Gama 

3 
Enfermagem Hospi-

talar 

Escola Superior 

de Enfermagem 

de Coimbra 

1 Enfermagem Hospitalar 

Escola Superior 

de Saúde de 

Bragança 
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Quadro 16 - Distribuição dos Estudantes em Mobilidade Acolhidos pela ESS- IPVC por ano lectivo 

 
PROGRAMA 

ANO LECTIVO 2008/2009 ANO LECTIVO 2009/2010 

 
Nº 

Estudantes 

 
Ensino clínico 

/estágio 

 
Instituição 

Origem 

 
Nº  

Estudantes 

 
Ensino clíni-
co/estágio 

 
Instituição 

Origem 

ERASMUS 3 
Enfermagem 

Hospitalar 

Escuela Universitá-
ria de Enfermaría  
Virgen del Rocio  - 

Espanha 

1 
Enfermagem  

Hospitalar 

Escuela Univer-
sitária de 

Enfermaría  
Virgen del Rocio  

- Espanha 

 
 

Vasco da 
Gama 

1 
Enfermagem 

Hospitalar 
 

Escola Superior de 
Saúde de Leiria - 

IPL 
1 

Enfermagem Hospi-
talar 

Enfermagem de 
Saúde Comunitária 

Escola Superior 
de Saúde de 
Leiria - IPL 

1 
Enfermagem de 
Saúde Comuni-

tária 

Escola Superior de 
Saúde de Leiria - 

IPL 
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NOTA CONCLUSIVA 

 

Procurou-se neste relatório proceder a uma análise comparativa dos desenvolvimentos formativos do CLE entre os anos lectivos 

2008/2009 e 2009/2010. Na globalidade os desenvolvimentos merecem uma apreciação bastante positiva nos diversos itens em 

apreço. Porém, por esta via reunimos um conjunto de informação que aponta para a implementação de medidas correctivas, 

inseridas numa cultura de melhoria contínua de qualidade, das quais se destacam: 

 Reformulação do Plano de Estudos 

 Investimento no processo de integração de alunos  

 Acompanhamento/Supervisão de processo formativo, com particular incidência em UCS com menor sucesso e/ ou com 

problemas identificados  

 Análise detalhada da avaliação curricular on-line 

Importa, ainda, referir que a elaboração deste relatório foi condicionada, entre outras, pelo facto de a actual coordenação, só ter 

assumido funções em Março de 2009. Contudo as dinâmicas desenvolvidas pela coordenação, o investimento numa intervenção 

sustentada na articulação entre diferentes órgãos, o apoio dos serviços académicos e informáticos, permitiram gerir/ultrapassar as 

dificuldades com reconhecido sucesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 


