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RELATÓRIO DO COORDENADOR DE CURSO 

 

                                                                             ANO 

Planos de Estudos do Curso de Licenciatura (1º Ciclo) da ESESJC, aprovados por: 

 Despacho nº 9889/2008, publicado no Diário da República 2ª série nº 6 a 3 de Abril. 

 Despacho nº 3871-2013 publicado no Diário da República 2ª série nº51 a 13 de Março 

 de 2013    

 

1-DADOS GERAIS DO ANO LETIVO 

INÍCIO DO 1º SEMESTRE  -  16/ 09/ 2013 
  
CONCLUSÃO DO 1º SEMESTRE  -  08/ 02/ 2014 

 
NÚMERO DE SEMANAS    
 
 
INÍCIO DO 2º SEMESTRE - 24/ 02/ 2014 

 
CONCLUSÃO DO 2º SEMESTRE  - 24/ 07/ 2014 

 
NÚMERO DE SEMANAS  
 
 

2-ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA 

2.1 - COORDENADORA DE CURSO  
 
 
 
TÍTULO PROFISSIONAL                                                   ÁREA DE FORMAÇÃO SUPERIOR  
 
 
 
CATEGORIA PROFISSIONAL 
 

 

20 

19 

2013-2014 

Maria Clara Sales Fernandes Correia Martins 

Doutor 

Professor coordenador 

Enfermagem 
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2.2 - PROFESSORES  DO CLE 

 
 
 
 
Professores Internos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Professores Externos ( com mais de 6 horas letivas): 

Professores externos:  
 
Professores externos: 
 
Professores extenos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.2.1 CARACTERÍSTICAS DOS PROFESSORES 
 

Cristina Bárbara da Costa Freitas Pestana 

Emanuel  Jaime França Gouveia  

Ester Maria Nóbrega Ramos Gomes 

Maria Clara Sales Fernandes Correia Martins 

Maria Eva Gomes de Sousa e Nóbrega 

Maria Eugénia Pestana Gonçalves 

Maria Liliana de Castro Gonçalves 

Maria Luisa Franco Vieira Gonçalves 

Maria da Luz Fernandes Figueira Chaves Teixeira 

Maria Merícia Gouveia Rodrigues Bettencourt de Jesus 

Maria Olívia Sousa de Freitas Barcelos 

Maria Teresa de Ornelas e Vasconcelos Alves Morna Freitas 

Maria Ressurreição Carvalho 

Noélia Cristina Rodrigues Pimenta Gomes 

Patrícia Micaela Freitas Câmara 

Rita Maria Sousa Abreu Figueiredo 

Tânia Lourenço 

Vita Maria Basílio Rodrigues 

 

 

Os docentes foram em número de 35, sendo 18 professores internos (incluindo a Presidente do 

Conselho de Direção) e 17 professores externos.  A Professora Ressurreição aposentou-se no final do 

1º semestre, passando o corpo docente interno a ser constituído por 17 docentes. 

  

 

Ana Paula Bettencourt Caldeira 

António José de Olim Marote Quintal 

Celso Almeida e Silva 

Conceição de Ornela Mendonça Alves 

Élvio Henriques de Jesus 

João José Sales Fernandes Correia  

José Filipe Teixeira Ganança 

Maria do Carmo Martins da Silva Figueira Chaves 

Maria Manuela Varela de Sousa 

Maria Sandra Silva Moniz 

Nuno Santos da Costa 

Paula Cristina Santos Pinto 

Paulo Miguel Simões de Nóbrega e Sousa 

Ricardo Jorge Pestana Fernandes 

Rita Maria Gonçalves Rodrigues 

Sílvia Isabel de G. B. Cascais 

Vitorino Augusto Lima Seixas 
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2.2.2  - DISTRIBUIÇÃO DOS DOCENTES PELAS UNIDADES CURRICULARES  
 
 
 

 
 

Quadro nº2 

Número de docentes por unidade curricular 
 

NºDocentes 
UC teóricas 

         Nº                   % 
UC práticas    

          Nº                        %  

1 11 35,5 2 10,5 

2 8 25,8 4 21,1 

3 2 6,5 4 21,1 

4 6 19,4 9 47,4 

>4 4 12,9 0 0 

TOTAL 31  19  

 
  

Quadro nº 1 
 

Características dos Docentes do CLE  

Vínculo  
Prof. 

 

Reg. de 
Trab. 

 

Habilit. 
Académ. 

 

Título 
Prof. 

(internos) 

Categoria 
Profissional 
(internos) 

Tempo de ligação 
ao CLE 

(internos) 

C/ 
Vinc 

Sem 
 vínc 

Integ Parc. Dout Mes Lic Dout Esp Prof. 
Coord. 

Prof 
Adj. 

Ass. <5 6 
10 

11 
20 

21 
30 

31 
40 

 
18 

 

 
17 18 17 4 13 19 2 7 3 12 3      

O número de docentes por unidade curricular varia entre 1 e 6 . No Ensino Teórico, predominam as 

Unidades  Curriculares  lecionadas apenas por um docente, com 35,5%, e no Ensino Clínico/Prático  

predominam as Unidades Curriculares com 4 docentes , com 47,4%.   

 

 

 

 

 

Os 18 professores internos têm vínculo profissional com a instituição e trabalham em regime de tempo 

integral. No que diz respeito às habilitações académicas, o corpo docente engloba 4 docentes com 

doutoramento (2 professores internos e dois externos), 13 com mestrado e 18 licenciados (2 internos e 16 

externos). Quanto ao título profissional, existem 2 doutores e 7 especialistas (todos professores  internos)   

Relativamente à categoria profissional dos docentes internos, 3 são professores coordenadores, 13  são 

professores adjuntos  e 3 são assistentes do 2º triénio. 

O rácio professor/ aluno é de   1:6,9 ;, Racio Especialista/aluno é de  16,8 ; O rácio Doutor/aluno  é 

de 1/59 
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2.3 – REGENTES DAS UNIDADES CURRICULARES  
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

Quadro nº 3 

Número de regências por docente 

Número de regências de UC por docente 
Nº  

docentes 

% 

1-3 
 

8 
57,1 

4-6 
 

5 35,7 

7-9 
 

1 7,1 

TOTAL 
 

14 100 

Quadro nº 4 

REGENTES DAS UNIDADES CURRICULARES POR ANO 

1º ANO 

Unidade Curricular Regentes 

História e Epistemologia e Fundamentos de Enf. I Prof. Merícia Bettencourt 

Anatomia e Fisiologia Prof. Teresa Ornelas 

Microbiologia Prof. Teresa Ornelas 

Biofísica, Bioquímica Prof. Merícia Bettencourt 

Ética Prof. Merícia Bettencourt 

Psicologia Prof. Luísa Vieira 

Sociologia e Antropologia Prof. Clara Martins 

Fundamentos de Enfermagem II Prof. Cristina Pestana 

Farmacologia , Nutrição e Dietética Prof. Teresa Ornelas 

Comunicação e Educação para a Saúde Prof. Ester Ramos 

Enfermagem do Idoso Prof. Cristina Pestana 

Ensino  Clínico I Prof. Cristina Pestana 

As regências das Unidades Curriculares foram distribuídas por 14 professores, variando de  1 a 7  

regências por professor. A maioria dos professores (57,1%) foi regente de 1 a 3 unidades curriculares. 

(Quadro nº 3 e 4) 
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2º ANO 

Unidade Curricular Regentes 

Enfermagem e Processos de Vida 1 Profª Ressurreição Carvalho 

Enfermagem e  Adoecer  Humano  1 Prof. T eresa Morna 

Patologia do Adulto e Idoso 1 Prof.Luz Chaves 

Patologia Geral Prof.Luz Chaves 

Enfermagem e Processos de Sofrimento Prof. Rita Figueiredo 

Prática Clínica I Prof. Rita Figueiredo 

Diversidade Cultural e Enfermagem Prof.Luz Chaves 

Enfermagem e Comunicação Prof. Ester Ramos 

Prática Simulada II Prof.Noélia  Pimenta 

Prática Clínica II Prof. T eresa Morna 

Epidemiologia Prof. Eva Sousa 

Enfermagem e Adoecer Humano 2 Prof.Luz Chaves 

Patologia do Adulto e Idoso 2 Profª Noélia Pimenta 

Prática Simulada III Profª Noélia  Pimenta 

3º ANO 

Unidade Curricular Regentes 

Prática Clínica III Profª Luz Chaves 

Enfermagem e Comportamento Humano Profª Luísa Vieira 

Prática Simulada IV Profª Luz Chaves 

Prática Clínica IV  Profª Luz Chaves 

Prática Clínica V Profª Luísa Vieira 

Enfermagem e Processos de vida 2 Profª Liliana Gonçalves 

Patologia da Mulher e da Criança Profª Eugénia G 

Prática simulada V Prof. Liliana Gonçalves 

Prática Clínica VI Profª Liliana Gonçalves 

Prática Clínica VII Profª Liliana Gonçalves 

Prática Clínica VIII Profª Vita Rodrigues 
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2.4 – FORMAÇÃO CONTÍNUA DOS DOCENTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

4º ANO 

Unidade Curricular Regentes 

Enfermagem da Comunidade Profª Eva Sousa 

Enfermagem da Família Profª Clara Sales Correia 

Enfermagem e Educação para a Saúde Profª Ester Ramos 

Prática Simulada VI Profª Ester Ramos 

Prática Clínica IX (Intervenção na Família) Profª Clara Sales Correia 

Prática Clínica X (Intervenção na Comunidade) Profª Eva Sousa 

Direito da Saúde Profª Eugénia  Gonçalves 

Formação em Enfermagem Profª Vita Rodrigues 

Políticas de Saúde Profª Eva Sousa 

Gestão de Cuidados e Supervisão Clínica Profª Vita Rodrigues 

Prática Clínica XI (Gestão) Profª Ester Ramos 

Prática Clínica XII (Opção) Profª Merícia Bettencourt 

Durante o ano letivo 2013-2014 , 82% dos docentes participaram em ações de formação 

externas e 88% em ações de formação intena. Não foi avaliada a eficácia da formação 

realizada.  

Ao longo do ano  4 docentes tiveram dispensa de serviço durante seis meses para 

atividades de doutoramento e 1 docente teve redução de horário para finalização da tese 

de doutoramento. 

 Foi pedido a cada docente um relatório sobre o trabalho realizado durante o tempo de 

dispensa  de serviço. 
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3-ESTUDANTES 
 
3.1- CARACTERIZAÇÃO DOS ESTUDANTES  
( número total e por ano) 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2- ESTRATÉGIAS UTILIZADAS PARA PROMOVER A INTEGRAÇÃO DOS ESTUDANTES NA COMUNIDADE 
ACADÉMICA 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Quadro nº5 

Estudantes por género, idade, estado civil e proveniência 

Ano Género Idade Estado Civil Proveniência. 

 Masc % Fem % >20 20-23 24-27 28 e 
> 

Solt 
% 

Casado 
% 

outr
o 

RAM Port 
% 

Estr 
% 

1º ano 11,8 88,2 23 10 - 1 100 0 0 - 97,1 2,9 

2º ano 17,1 82,9 12 17 4 2 97,1 3,9 0 - 100 0 

3º ano 10,3 89,7 - 25 4 - 100 0 0 - 100 0 

4º ano 15 85 - 17 3 - 95 5 0 - 100 0 

Média 13,6 86,4 21,0 98,0 2,0 0  99,3 0,7 

O número total de alunos é de 118, sendo 86,4% do sexo feminino, 98% casados e 99,3 de 

naturalidade portuguesa. A idade dos estudantes varia entre 17 e 31 anos, sendo a média de 

idades de 21 ano e a moda é ter entre 20 a 23 anos.No que diz respeito à proveniência, 

verifica-se que 2,9 dos estudante do 1º ano são oriundos de países estrangeiros, sendo os 

restantes alunos de naturalidade portuguesa. 

Aos novos estudantes (1º ano) foram utilizadas as seguintes estratégias de acolhimento: 

- E.mail de boas-vindas nas vésperas do início das aulas 

- Acolhimento no 1º dia de aulas: 

- pelos estudantes finalista  ( 4º ano)  

-  pela Presidente do Conselho de Direção,  as 2 Irmãs da Congregação S. José de Cluny 

e a Coordenadora de Curso 

- pelo Presidente da Associação de Estudantes 

- Introdução ao Curso e ao 1º ano, pela Coordenadora de curso.  

-Apresentação das regentes das Unidades Curriculares do 1º ano 

- Visita à Escola, orientada pelos estudantes do 4º ano 

- Introdução ao Portal Corporativo da Escola 

- Atividades recreativas desenvolvidas pelos estudantes do 4º ano. 
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3.3 - ESTRATEGIAS DE APOIO PEDAGÓGICO AOS ESTUDANTES 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

4-UNIDADES CURRICULARES 

4.1 - OBJETIVOS DAS UNIDADES CURRICULARES  

(Estratégias de divulgação dos objetivos das UC aos estudantes) 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

4.2 - COORDENAÇÃO ENTRE AS UNIDADES CURRICULARES  
(Mecanismos utilizados para assegurar a coordenação entre as UC e os seus conteúdos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O estudante, sempre que necessário, pode recorrer ao professor para esclarecimento de 

aspetos específicos  do conteúdo programático de uma  Unidade Curricular. Não existem 

tempos programados para o esclarecimento de dúvidas mas o estudante tem um fácil 

acesso ao docente, pela proximidade que a Escola proporciona entre professor e aluno.  

Aos estudantes que demonstraram dificuldades no desempenho de técnicas de cuidados de 

enfermagem durante as Práticas Clínicas . 

1-Os objetivos das Unidades Curriculares estão descritos no Portal Corporativo e os 

estudantes têm acesso aos mesmos através da Página da Disciplina. 

2-Na primeira sessão letiva o regente ou o docente a de cada Unidade Curricular 

apresenta aos estudantes os objetivos, o conteúdo programático, os métodos e as 

estratégias de avaliação. 

1 – Durante a elaboração do Plano de Estudos houve a preocupação de colocar em cada 

semestre as UCs que estavam relacionadas entre si e cujos conteúdos se complementavam.  

2- Os conteúdos programáticos das UCs foram comparados entre si de forma a assegurar a 

inclusão de todos os temas necessários e evitar as repetições ou redundâncias de certos 

conteúdos. 

3- Através da avaliação das Unidades Curriculares que é realizada pelos estudantes no final de 

cada semestre pois o questionário engloba esse item. 
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  5-MÉTODOS DE ENSINO 

 

5.1 – METODOS  DE ENSINO  

(Tipo de métodos utilizados no ensino teórico e no ensino clínico) 
 

 
 
 

 

 
 

5.1.1 – ADAPTAÇÃO DAS METODOLOGIAS DE ENSINO AOS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Quadro nº6 

METODOLOGIAS DE ENSINO 

 

ENSINO TEÓRICO     PRÁTICA SIMULADA   ENSINO PRÁTICO 

Sessões expositivas 
Técnica de 

Demonstração 
Visitas de Estudo 

Trabalhos de grupo Simulação 
Orientação de prática 

em contexto real 

Visualização de filmes Treino de técnicas Reflexão 

Debates 

 
Colocação de questões Estudos de caso 

Seminários 

 

Técnica de Resolução 

de problemas 

Técnica de Resolução de 

problemas 

 Durante o Ensino Teórico, Prática Simulada e  Ensino Clínico foram utilizadas diversos métodos 

como se pode observar no quadro 6. Ao todo foram realizados 8 Seminários – 4 no 2º ano, 2º no 3º 

ano e 2 no 4º ano.  

O preenchimento das fichas das Unidades Curriculares do Plano de Estudos de 2013 

obedeceu a uma técnica específica criada para garantir o rigor no planeamento da UC e a 

coerência entre os objetivos, os conteúdos, os métodos de ensino e as estratégias de 

avaliação. 

As estratégias pedagógicas utilizadas durante o Ensino Teórico foram diversificadas e 

dinâmicas, adaptadas ao tipo de ensino (Teórico, teórico prático ou prático) procurando 

desenvolver nos estudantes competências do domínio cognitivo (tal como a busca do 

conhecimento, a reflexão, a capacidade de análise e de síntese, o pensamento crítico, a 

argumentação, a criatividade,) do domínio comportamental (competências de 

comunicação, de trabalho de equipa, a capacidade de iniciativa, de pesquisa, o sentido 

de organização e planificação e a capacidade de liderança) e do domínio afetivo 

(desenvolvimento pessoal e relacional) de acordo com os objetivos definidos para cada 

Unidade Curricular.  

 

 

Foram desenvolvidos Seminários em algumas Unidades Curriculares do 2º, 3º e 4º ano.  
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5.1.1.1.- Formas de verificação de que a carga média de trabalho planeada é a necessária aos 
estudantes 
 
 
 
 
 

 
5.1.1.2 - Formas de garantir que a avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em  
função dos objetivos de aprendizagem da unidade curricular 
 
 
 
 

 
 
5.2 - ENSINO CLÍNICO  

 
5.2.1 - QUALIDADE DOS ENSINOS CLÍNICOS  
(Mecanismos para assegurar a qualidade dos Ensinos Clínicos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2.2 - LOCAIS DE ESTÁGIO, TIPO DE ACOMPANHAMENTO DOS ESTUDANTES  

 
 
 
 
 

 
  

As Práticas Clínicas foram desenvolvidas em diversos serviços e instituições de saúde de acordo 

com os objetivos. Em algumas práticas clínicas os estudantes estiveram  acompanhados por um 

professor a tempo inteiro tais como o Ensino Clínico I, Prática Clínica II, Prática Clínica III , 

Prática Clínica V, Prática Clínica VI e Prática Clínica VIII, embora em algumas dessas práticas 

fosse necessário a colaboração de enfermeiros de referência. Em outras situações, os 

estudantes ficaram sob a responsabilidade do enfermeiro de referência, com exceção da 

orientação tutorial de trabalhos, sua correção e avaliação, que foi feita pelos professores. 

(Quadro nº 7)  

Os mecanismos utilizados são: 

- Acompanhamento do professor nos ensinos clínicos hospitalares em especial no 1º e 2º  e 3º 

ano do Curso 

- Apoio de enfermeiros de referência selecionados pela sua competência e formação. 

- Seleção de campos de estágio que proporcionem ao estudante experiências de aprendizagem 

diversificadas e que permitam concretizar os objetivos das práticas clínicas.  

 

 

No final de cada semestre, é feita a verificação de que a carga  de trabalho planeada é a 

necessária, através da avaliação das Unidades Curriculares que decorreram nesse período, pelos 

estudantes, docentes e regentes. 

Neste momento, estão em estudo formas de garantir que a avaliação da aprendizagem em todas 

as UCs é feita em função dos objetivos de aprendizagem. 
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Quadro nº 7 

Locais e tipo de acompanhamento dos estudantes nos Ensinos Clínicos 

ENSINO 
CLÍNICO 

LOCAIS DE ESTÁGIO TIPO DE ACOMP. 

Instituição Serviço 
Professor Enf. 

Tut
or 

100 
% 

50 
% 

20 
% 

Ensino 
Clínico I 

Hospital Dr. 
João de Almada 

2º e 3º Piso 
x 

- - - 

 Atalaia Living 
Care 

 
x 

- - - 

Prática 
Clínica II 

Hospital dos 
Marmeleiros 

Serv. de Med. 2ºA -Nasc e Poente 
Serv. de Med. 3ºA -Nasc e Poente 
Serv. Pneumologia e Dermatologia 
Serv. Cuidados Paliativos 
 

x 

   

x 

Hospital Dr. 
Nélio de 

Mendonça 

Hospital de Dia e Hemato-oncologia 
Serv. de Cardiologia 
Serv. de AVC 
Hemodiálise 

x 

   
x 

Hospital Dr. 
João de Almada 

Unidade de Cuidados Continuados 
Integrados x 

  x 

Centro de Saúde 
Stº António 

 
Unidade de Cuidados Continuados 
Integrados 

x 

  

x 

Prática 
Clínica III 

Hospital Dr. 
Nélio de 

Mendonça 

Serv.de Neurocirurgia e 
Oftamologia 
Serv. de Cirurgia 2º andar Nascente  
Serv. de Cirurgia 2º andar Poente 
Serv. de Cirurgia 1º andar Nascente 
Serv. de Ortopedia Poente 
Serv. de Ortopedia Nascente 
Hospital de Dia 
Serviço de Hemodinâmica 
Cirurgia do Ambulatório 

x 

  

x 
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Prática 
Clínica IV Hospital Dr. 

Nélio de 
Mendonça 

Serviço de Urgência 

 

 

 x x 

Prática 
Clínica V 

Casa de Saúde 
S. João de Deus 

 
 
 x 

  

 

Centros de 
Saúde RAM 

Centro de Saúde Câmara de Lobos 
Centro de Saúde do Estreito Cª 
Lobos 
Centro de Saúde Santa Cruz 
Unid. Trat.  de Toxicodependência 

 

  

x 

Prática 
Clínica VI 

Hospital Dr. 
Nélio de 

Mendonça 

Consulta externa de Obstetrícia 
Serviço de Ginecologia e Obstetrícia 
 

x 
   

Centros de 
Saúde RAM 

Centro Saúde Estreito de Cª de 
Lobos 
Centro Saúde Bom Jesus/ Saúde 
Materna 
Centro de Saúde Santa Cruz 

   

x 

Prática 
Clínica VII 

(Cuidados à 
criança e 

adolescente 
Saudável) 

Centros de 
Saúde RAM 

Centro de Saúde Bom Jesus 5º Piso 
Centro de Saúde Stº António 
Centro de Saúde Dr. Rui Adriano 
Centro de Saúde Estreito de Cª 
Lobos 
Centro de Saúde Cª de Lobos -Vila 
Centro de Saúde Cª de Lobos- 
Carmo 
Centro de Saúde Campanário 
Centro de Saúde Ribeira Brava 
Centro de Saúde Caniçal 
Centro de Saúde Ponta do Sol 
Centro de Saúde Canhas 
Centro de Saúde Machico 
Centro de Saúde Santa Cruz 
Centro de Saúde Quinta Grande 
Centro de Saúde S. Roque 

  

x x 

Prática 
Clínica VIII 

(Cuidados à 
criança 

Hospital Dr. 
Nélio de 

Mendonça 

Serviço de Pediatria Médico-
Cirurgica 
Hospital de Dia 
Serviço de Urgência Pediátrica 

x 

  

x 



 

ESCOLA SUP. DE ENFERMAGEM S. JOSÉ DE CLUNY 

CURSO DE LICENCIATURA EM EENFERMAGEM 

Form 74 A Página 13 de 43 

 

doente) Consulta Externa de Pediatria 
Serviço de Ortopedia Infantil 

 
Prática 

Clínica IX 
(Intervençã

o na  
Família) 

 

Centros de 

Saúde RAM 

Centro de Saúde Monte 
Centro de Saúde São Roque 
Centro de Saúde Dr. Rui Adriano 
Centro de Saúde Caniço 
Centro de Saúde Camacha 
Centro de Saúde Machico 
Centro de Saúde Ponta do Sol 
Centro de Saúde Santo António 
Centro de Saúde Jardim da Serra 

  

x x 

Prática 
Clínica X 

(Intervençã
o na 

Comunidad
e) 

Escola de 
Futebol Dragon 
Force Madeira 
Futebol Clube 

do Porto 

 

 x 

  

Prática 
Clínica XI 
(Gestão e 

Supervisão 
Clínica) 

Hospital Dr. 
João de Almada 

Serviço de Cuidados Continuados 
Serviço de Cuidados Paliativos 
Piso 2 
Piso 3 

   

x 

Hospital Dr 
Nélio de 

Mendonça 

Serviço de Hemodiálise 
Serviço de Ginecologia 
Serviço de Ortopedia 6º Piso Nasc. 
Serviço de Ortopedia 6º Piso 

Poente 
Serviço de Neurocirurgia 

   

x 

Centros de 
Saúde RAM 

Centro de Saúde Monte 
Centro de Saúde São Roque 
Centro de Saúde Bom Jesus 5º Piso 
Centro de Saúde Caniço 
Centro de Saúde Camacha 
Centro de Saúde Machico 
Centro de Saúde Caniçal 
Centro de Saúde Estreito de Cª de  

Lobos 
Centro de Saúde Ponta do Sol 

   

x 

 
Prática 

Clínica XII 
(Opção) 

 
 

Centros de 
Saúde da RAM 

Centro de Saúde Caniço 
Centro de Saúde Stº António 
Centro de Saúde Campanário 
Centro de Saúde do Porto Santo 
Centro de Saúde de Machico – 

Serviço de Urgência 

   

x 
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5.2.3  - ENFERMEIROS TUTORES DOS ENSINOS CLÍNICOS  

 
Total de tutores  

 
Média de tutores por Ensino Clínico 
 

Quadro nº 8 

Enfermeiros de Referência segundo as UCs as Práticas Clínicas e as Instituições de saúde 

ENSINO CLÍNICO INSTITUIÇÃO Nº Enf. Referencia 

Prática Clínica II Hospital dos Marmeleiros 12 

Prática Clínica III Hospital Dr. Nélio de Mendonça 10 

Prática Clínica IV Hospital Dr. Nélio de Mendonça 14 

Prática Clínica V 
Casa de Saúde S. João de Deus 0 

Centros de Saúde 3 

Prática Clínica VI 
 Hospital Dr. Nélio de Mendonça 1 

Centro de Saúde Bom Jesus/S. Materna 6 

Prática Clínica VII Centros de Saúde 26 

Prática Clínica VIII  Hospital Dr. Nélio de Mendonça 2 

Prática Clínica IX 12 Centros de Saúde 17 

Prática Clínica XI 

7 Centros de Saúde 7 

Hospital Dr. Nélio de Mendonça 3 

Hospital Dr. João de Almada 4 

Prática Clínica XII 

Centros de Saúde 6 

Hospital Dr. Nélio de Mendonça 5 

 Hospital Dr. João de Almada 1 

 Hospital da Luz 3 

 Universidade Europeia de Madrid 1 

 Hospital San Rafael (Madrid) 2 

 Hospital 
Dr.Nélio de 
Mendonça 

Serviço de Hemato-Oncologia 
Serviço de Urgência 

 

   

x 

Hospital 
Dr.João de 

Almada 

 
Serviço de Cuidados Paliativos 

 
 

   

x 

Hospital da Luz 
(Lisboa) 

Serviço de Cuidados Paliativos 
   

x 

Hospital San 
Rafael (Madrid) 

ERASMUS 

Serviço de Urgências 
Serviço de Cuidados Intensivos 

   
x 

123 

12 
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5.3 – VISITAS DE ESTUDO  
 
5.3 - VISITAS DE ESTUDO  
 

 
 

Quadro nº 9 

Visitas de estudo 
 

Ano Curricular Instituição Serviço Local Data 

1º ano 

Estação da Alegria  Funchal  

20/01/2014 
Etar Gaula 

Estação de Transferência 

de Triagem 
Porto Novo 

Hospital Dr. Nélio de 

Mendonça 

Consulta Externa 

1 Serviço  

Internamento 

Funchal 30/01/2014 

Centro de Saúde Stº 

António 
Geral Funchal 31/01/2014 

Hospital Dr. Nélio  

de Mendonça 

Serviço de 

Internamento 
Funchal 3/02/2014 

Centros de Saúde 

 
Centro de Saúde RAM Madeira 4/02/2014 

Hospital Dr. Nélio  

de Mendonça 

Serviço de 

Esterilização 
Funchal 30/04/2014 

2º ano 

Hospital Dr. João de 

Almada 

Geral 
Funchal 11/10/2013 

Hospital dos Marmeleiros  Geral Funchal 25/02/2014 

Hospital Dr. Nélio  

de Mendonça 

Serviço de Diálise Funchal 26/05/2014 

Unidade de AVC Funchal 26/05/2014 

3º ano 
Hospital Dr. Nélio  

de Mendonça 

Unidade de Medicina 

Intensiva 
Funchal 17/09/2013 

Bloco Operatório Funchal 18/09/2013 

Bloco de Exames de 

Gastroenterologia 
Funchal 19/09/2013 

 
 
 
 

Durante o ano curricular, os estudantes visitaram vários serviços das instituições de saúde da 

Região como se pode verificar no quadro nº  9 .  
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6- AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS ESTUDANTES 
 
6.1- METODOLOGIAS DE AVALIAÇÃO  
 

 

 
  

A avaliação dos estudantes, quer no Ensino Teórico como no Ensino Clínico (Prática Simuladas e Práticas 

Clínicas), foi feita com base numa escala de 0 – 20. As técnicas de avaliação utilizadas no Ensino Teórico 

foram essencialmente a prova escrita, os trabalhos de grupo, a apresentação oral dos trabalhos 

desenvolvidos e a avaliação contínua. 

Nas Práticas Simuladas a avaliação foi realizada através de: 

● Avaliação contínua da demonstração pelo estudante da aquisição de competências técnico-científicas e 

comportamentais na resolução de problemas que ilustram situações da prática. 

●  Exame Prático que engloba a análise de uma situação, o plano de intervenção para os problemas 

identificados, a realização de técnicas e procedimentos de acordo com os princípios das boas práticas, a 

realização de uma sessão de educação e a realização de uma consulta de enfermagem de acordo com os 

objetivos da Unidade Curricular. 

Para a avaliação das Práticas Simuladas utilizaram-se instrumentos de avaliação que foram dados a 

conhecer aos estudantes, na introdução a essas Práticas. Em todas as Práticas Simuladas houve uma 

entrevista individual final com o estudante com o objetivo de analisar e discutir a avaliação. 

 

Nas Prática Clínicas, a avaliação foi realizada através de: 

→ Avaliação contínua do desempenho do estudante: avaliação de competências técnicas, científicas, 

relacionais e comportamentais, demonstradas perante as situações reais da prática, e teve por base a 

observação direta dos estudantes na realização das intervenções de enfermagem, na justificação das 

tomadas de decisão clínica e desenvolvimento de competências pessoais e profissionais.  

→  Avaliação de trabalhos, tais como: 

       - processo de enfermagem fundamentado,  
       - diário reflexivo  

       - portfólio.  

       - projeto de saúde 

       - projeto de autoformação 

 

Para a avaliação das Práticas Clínicas, utilizaram-se instrumentos de avaliação que foram dados a conhecer 

aos estudantes, aquando da Introdução à Prática Clínica. Em todas as Práticas Clínicas, houve uma entrevista 

final do professor com o estudante, em que o enfermeiro de referência que colaborou na orientação do 

aluno durante a prática clínica, esteve presente  
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6.2 – RESULTADOS DA APRENDIZAGEM 
 

6.2.1 – Média de notas e taxa de aprovação 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Quadro nº 10 

Estratégias de avaliação 

ENSINO TEÓRICO PRÁTICA SIMULADA ENSINO PRÁTICO 

Prova escrita 

Trabalhos de grupo 

Apresentação oral em seminário 

Avaliação contínua: 

●presença nas aulas,     

 ●participação nas aulas,  

●pontualidade na entrega de trabalhos 

Avaliação da 

demonstração de 

competências 

Exame Prático 

Avaliação do desempenho  

Avaliação de trabalhos escritos:  

●processos de enfermagem,  

●diário reflexivo,  

●portfólio, 

● projeto de saúde,  

 ●projeto de autoformação 

Quadro nº 12 

 

Media final e taxas de  aprovação 

Tipo de Ensino         Média Final     % Avaliados 

    /Aprovados 

Ensino Teórico                 14                99,1 

Prática Simulada                 16                95,8 

Ensino/Clínico                 16                99,2 

Todas as Unidades C                 15                98,8 

A média de notas dos estudantes é de 15 valores, sendo 14 no Ensino Teórico e 16 na Prática 

Simulada e na Prática Clínica. (Quadro nº 12 e Gráfico 1 ) 

A Taxa de aprovação é de 98,8 %.  É na Prática Simulada que existe uma menor percentagem de 

aprovação. (Quadro nº 12) 
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Gráfico 1 

Média das médias das classificações por tipo de ensino e ano curricular 

 
 
 

 

 

Gráfico 2 

Média de notas dos estudantes por ano curricular 
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A média de notas dos estudantes é mais baixa no 1º ano (14,1)  e mais alta no 4º ano, 

verificando-se um crescimento  progressivo das médias nos quatro anos de curso (Gráfico 2) 
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6.2.2  - Aproveitamento dos estudantes por Unidade Curricular 

Quadro nº 11 

Aproveitamento dos estudantes por Unidade Curricular 

     Ano  Unidades curriculares 

Taxa de aprovação 

  Nota 

  média 
Min Máx AP/INS  

% 

AP/AV          

% 

1º 

História e Epistemologia e Fundamentos de 

Enf. I 
   92     97 13,1 10 16 

Anatomia e Fisiologia 89 91 11,6 7 14 

Microbiologia 92 92 11,5 8 14 

Biofísica, Bioquímica 94 100 14,1 11 16 

Ética 95 100 15,4 14 17 

Psicologia 97 100 14,5 12 16 

Sociologia e Antropologia 97 100 13,2 10 17 

Fundamentos de Enfermagem II 100 100 14,5 12 16 

Farmacologia , Nutrição e Dietética 100 100 13,3 13 17 

Comunicação e Educação para a Saúde 100 100 14,9 13 17 

Enfermagem do Idoso 100 100 18,2 17 19 

Ensino  Clínico I 100 100 15,2 10 18 

2º 

Enfermagem e Processos de Vida 1 
100 100 

13,4 
10 17 

Enfermagem e  Adoecer  Humano  1 
92 100 

12,7 
10 15 

Patologia do Adulto e Idoso 1 
97 100 

12,4 
10 16 

Patologia Geral 
100 100 

15,5 
13 18 

Enfermagem e Processos de Sofrimento 
97 100 

12,8 
10 16 

Prática Clínica I 
97 100 

14,8 
12 17 

Diversidade Cultural e Enfermagem 
95 97 

15,0 
13 17 
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Enfermagem e Comunicação 
100 100 

16,5 
15 18 

Prática Simulada II 
89 91 

16,0 
11 19 

Prática Clínica II 
94 97 

14,7 
9 17 

Epidemiologia 
100 100 

16,6 
12 19 

Enfermagem e Adoecer Humano 2 
97 100 

13,5 10 16 

Patologia do Adulto e Idoso 2 
100 100 

12,9 10 16 

Prática Simulada III 
89 91 

15,8 12 18 

3º 

Prática Clínica III 
84 93 

15,7 10 18 

Enfermagem e Comportamento Humano 
94 100 

15,0 10 17 

Prática Simulada IV 
85 97 

16,3 10 18 

Prática Clínica IV  
85 100 

15,9 12 18 

Prática Clínica V 
85 100 

15,6 11 18 

Enfermagem e Processos de vida 2 
96 100 

13,3 10 17 

Patologia da Mulher e da Criança 
96 100 

14,1 10 17 

Prática simulada V 
96 100 

15,6 11 18 

Prática Clínica VI 
96 100 

14,8 10 17 

Prática Clínica VII 
96 100 

15,4 13 17 

Prática Clínica VIII 
96 100 

15,3 12 18 

4º 

Enfermagem da Comunidade 100        100 17,3 16 18 

Enfermagem da Família 95         95 14,3 11 18 

Enfermagem e Educação para a Saúde 100        100 14,9 14 15 

Prática Simulada VI 100 100 17 16 18 
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 6.2.4 – Aprovação por ano curricular 

 

 

Gráfico 3 

Percentagem de alunos aprovados por ano curricular 

 

 
 

 

  

98,3 98,3 

99,1 

99,6 

97,5 

98 

98,5 

99 

99,5 

100 

1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 

Prática Clínica IX (Intervenção na Família) 100 100 16,9 15 18 

Prática Clínica X (Intervenção na 

Comunidade) 
100 100 16,9 16 18 

Direito da Saúde 100 100 14,2 11 19 

Formação em Enfermagem 100 100 16,2 16 19 

Políticas de Saúde 100 100 17,3 16 18 

Gestão de Cuidados e Supervisão Clínica 100 100 16,8 14 19 

Prática Clínica XI (Gestão) 100 100 17,2 15 19 

Prática Clínica XII (Opção) 100 100 17,9 15 20 

A  maior taxa de aprovação é no 4º ano com 99,6% e a mais baixa surge no 1º e 2º ano com o mesmo 

valor percentual 98,3% (Gráfico 3). 
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6.2.5 – Exames de Recurso 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.5.1  -  Exames de Recurso por ano curricular 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Quadro nº 13 

Exames de recurso  por unidade curricular 

Ano 

Curricular 
Unidade curricular 

Nº de 

estudantes com 

exames de 

recurso 

Nº total  

de estudantes 

por ano  
% 

1º ano 

Anatomia e Fisiologia (1º ano) 4 37 10,8 

Microbiologia (1º ano) 3 37 8,1 

Nutrição 1 37 2,7 

2º ano 

Enfermagem e adoecer humano 1 

(2ºano) 
1 37 2,7 

Enfermagem e processos de 

sofrimento (2º ano) 
6 37 16.2 

Prática simulada II (2º ano) 1 37 2,7 

Enfermagem e Adoecer Humano II 1 37 2,7 

Prática simulada III 3 37 8.1 

3º ano 
 

 
0 

0 0 

4º ano Enfermagem da Família (4º ano) 1 20 5 

TOTAL   21   

Relativamente aos exames de recurso e de acordo com so quadro nº 13, foi no 2º ano que 

houve um maior número de unidades curriculares com exames de recurso, isto é,  5 em 

catorze unidades curriculares, o que corresponde a 35,7 % 

Os estudantes que realizaram exames de recurso foram em número de 21 (quadro nº 14)  

Não houve exames de recurso no 3º ano 
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6.2.6 – Interrupção de curso e Abandono escolar 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 Exames de recurso por ano curricular 

Ano curricular  

Total de 

UCs por 

ano 

Nº de UC em que 

houve exames de 

recurso 

% 

1º ano 12 3 25,0 

2º ano 14 5 35,7 

3º ano  0 0 

4º ano 12 1 8,3 

Quadro nº 14 

Quadro 15 

 

Ano curricular 

Nº 

alunos 

Inscritos 

Abandono escolar Interrupção do curso 

Nº % Nº % 

1º ano 
 

39 3 2,4% 4 3,2% 

2º ano 
 

37 1 0,78% 1 0,78% 

3ºano 
 

32 - 0,78% 1 0,78% 

4º ano 
 

20 - - - - 

  128 4 3,2% 6 5,1% 

Ao longo do ano 2013-2014 6 alunos que frequentavam um dos  três primeiros anos curriculares, 

requereram suspensão ou interrupção do curso . Ouros quatro alunos, 3 do 1º ano e 1 do 2º ano 

desistiram ou abandonaram o Curso. 



 

ESCOLA SUP. DE ENFERMAGEM S. JOSÉ DE CLUNY 

CURSO DE LICENCIATURA EM EENFERMAGEM 

Form 74 A Página 24 de 43 

 

 
 

6.2.6 – Conclusão do curso de licenciatura 

 Terminaram o Curso de Enfermagem – Licenciatura (2010/2014), 18 alunos. 

 A Média da classificação final do curso por estudante variou entre 15 e 16, sendo a 

média das médias e a mediana de 15,5 com um desvio padrão de 0,5.  

 A taxa de aprovação no Curso de Licenciatura em Enfermagem 2010/2014 (AP/IN) foi 

de 77,3%., o  que significa que 22,7%  reprovaram ao longo do curso ou desistiram. 

 A quase totalidade dos estudantes  ( 94,4% ) que terminaram o curso fizeram-no em 

4 anos e 5,6% em 5 anos.  

 O tempo médio para a conclusão do curso foi de 4,1 anos. 
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7- AVALIAÇÃO DAS UNIDADES CURRICULARES E ATIVIDADES LETIVAS 

7.1 - FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES CURRICULARES 

 

7.1.1. Perspetiva dos Estudantes 
Mediana Média das    

Medianas 
1º 

semestre 
2º 

semestre 

O programa geral foi cumprido 8,1 7,6 

7,6 
A UC encontrava-se bem estruturada 7,5 7,2 

A bibliografia sugerida foi adequada 7,7 7,4 

Os materiais de apoio foram adequados 7,8 7,5 

7.1.2 Perspetiva dos Professores 

A carga horária e os tipos de aulas permitiram o 
cumprimento do programa/objetivo 

8,0 8,0 

8,4 

Adequação do número de docentes das unidades 
curriculares 

9,0 8,0 

Adequação do horário 8,0 8,0 

Adequação das infraestruturas e meios disponíveis 
ao funcionamento das UC 

9,0 8,0 

Registo de acontecimentos perturbadores 9,0 9,0 

7.1.3. Perspetiva do Regente 

Globalmente como classifica o funcionamento 
desta UC 

8,0 8,0 8,0 

 
7.2 - ARTICULAÇÃO CURRICULAR 
 

 
 
 

No que diz respeito à articulação curricular, verifica-se que a opinião mediana dos regentes sobre se 

as UC em que são responsáveis estão bem localizadas no Plano Curricular é de  9. Por sua vez  a 

opinião mediana dos estudantes e dos professores  sobre se os conhecimentos adquiridos 

anteriormente são suficientes é de 7,3 e de 7,5 

As Unidades Curriculares tiveram um bom funcionamento de acordo com a opinião dos estudantes 

e dos professores . Numa escala de 1 a 9, a mediana, nos diversos itens, variou entre 7,2 e 9. No 

entanto, verifica-se que os estudantes avaliaram o funcionamento  das unidades curriculares com 

valores mais baixos do que os docentes, sendo a média das medianas dos estudantes de 7,6 e a dos 

docentes de 8,4. A estruturação da UC foi o item que os estudantes atribuíram uma pontuação mais 

baixa tanto no 1º como no 2º semestre. Por sua vez os itens com menor pontuação atribuída pelos 

docentes dizem respeito à carga horária e o cumprimento do programa e à adequação do horário. 
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7.2.1 Perspetiva dos Estudantes 
Mediana 

Média das    
Medianas 1º 

semestre 
2º 

semestre 

Os conhecimentos anteriores foram suficientes 
para o acompanhamento da UC  

7,4 7,1 7,3 

7.2.2 Perspetiva dos Docentes 

Os conhecimentos prévios dos estudantes foram 

suficientes para o acompanhamento desta UC 
7,0 8,0 7,5 

7.2.3 Perspetiva dos Regentes 

A UC encontrava-se sequencialmente bem 
localizada no plano curricular do Curso 

9,0 9,0 9,0 

7.3 - ADEQUAÇÃO DAS METODOLOGIAS DE ENSINO 

 

 

 
 
 
 
 
 

7.3.1 Perspetiva dos Estudantes 
Nível de importância atribuído aos meios de 
estudo: 

Mediana Média  
das    

Medianas  1º semestre 2º semestre 

Assistir às aulas teóricas 8,5 7,7 

7,7 

Assistir às aulas problemas 8,1 7,1 

Assistir às aulas de laboratório 7,9 5,8 

Bibliografia sugerida 7,8 7,6 

Apontamentos e outros documentos do 
professor 

8,3 7,8 

Apontamentos e outros documentos dos 
alunos 

8,2 7,8 

Outra informação acessível publicamente 8,0 7,7 

7.3.2 Perspetiva dos Professores    

Nível de aplicação na lecionação: 

Na estruturação de materiais de apoio à 
aprendizagem 

8,0 8,0  

No uso de metodologias e técnicas de 8,0 8,0 

No que diz respeito à adequação das metodologias, os estudantes foram questionados sobre a 

importância que atribuem aos meios de estudo, através de 7 itens, tendo sido obtida uma mediana 

de 7,7 no total dos itens. O item que apresenta uma mediana mais elevada é “assistir às aulas 

teóricas” e “Apontamentos e outros documentos do professor”. Por sua vez, os professores foram 

questionados sobre o nível de aplicação na lecionação, através de 6 itens, tendo sido obtida uma 

mediana de 8,1.  A mediana dos diferentes foi semelhante (8,0) diferenciando-se apenas um item  

“ênfase à realização de tarefas dentro dos tempos estipulados”com uma mediana de 8,5. 
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aprendizagem ativa  

 

8,1 

 

 

No encorajamento da interação e colaboração 
entre os estudantes 

8,0 8,0 

Na garantia de feedback aos alunos sobre o 
seu desempenho 

8,0 8,0 

Na ênfase à realização de tarefas dentro dos 
tempos estipulados 

9,0 8,0 

No encorajamento da interação dos estu7.4 –  
dantes com a escola 8,0 8,0 

 
 
 
 
7.4 ADEQUAÇÃO DA CARGA HORÁRIA 
 

 
 

 
 
 

7.4.1 Perspetiva dos Estudantes 
Em relação à carga de trabalho 

% de UC  

1º 
semestre 

2º  
semestre 

Média 

Superior ao Plano de Estudos 46,4 57,5 52,0 

Inferior ao Plano de Estudos 53,6 4,0 28,8 

Adequado ao Plano de Estudos -- 38,5 19,3 

*Diferença entre o tempo de estudo individual no plano de estudo e o tempo 
utilizado pelo estudante. Plano de estudos:1309h Tempo médio utilizado pelos 
estudantes:1223,5h  

- 6,5% 

No que diz respeito à carga de trabalho do estudante, verifica-se que no primeiro semestre a maioria 

dos estudantes (53,6%) considera ter utilizado menos horas de trabalho do que as previstas no plano 

de estudo. Já no 2º semestre verifica-se o contrário, pois 57,5% dos estudantes considera a sua carga 

de trabalho superior à prevista no  Plano de Estudo. A perspetiva geral do ano revela-nos que em 

média, 52% considera a carga superior à prevista, 28,8 inferior e 19,3% adequada ou semelhante à 

prevista no Plano de Estudo.  

No entanto, se observarmos a diferença entre o tempo individual definido no Plano de Estudo e o 

tempo médio que os estudantes  referem ter utilizado, verifica-se que este último é inferior ao 

primeiro numa média de -6,5% , o que contraria os dados anteriores. 

A perspetiva dos professores e dos regentes é que o tempo de trabalho desenvolvido pelos maioria 

dos alunos está de acordo com o previsto no plano de estudo, expressando-se pela mediana de 8 nos 

docentes e a média de 63,6% dos regentes .  
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7.4.4  Fatores que contribuíram para o tempo de trabalho utilizado ter sido diferente do previsto 
(perspetiva dos estudantes) 

 
 
 
 
 
 
 
 

7.4.2 Perspetiva dos Professores   
1º 

semestre 
2º 

 semestre 

Média das 
medianas 

A maioria dos alunos desenvolveu TA de acordo 
com o previsto na UC 

8,0 8,0 8,0 

7.4.3 Perspetiva dos Regentes           

% de UC  
1º 

semestre 
2º  

semestre 

Média 

Abaixo do previsto 26,1 - 26,1 

Adequado 65,2 61,9 63,6 

Acima do Previsto 8,7 19,1 13,9 

Fatores que contribuíram para o tempo de 
trabalho utilizado ter sido superior ao previsto 

%  

1º 
semestre 

2º 
semestre 

Média 

Extensão do programa face ao nº de aulas 
previstas 

15,3 
13,9 14,6 

Trabalhos complexos 22,3 34,0 28,15 

Trabalhos extensos 20,6 21,0 20,8 

Trabalhos em número elevado 7,9 15,5 11,7 

Falta de preparação anterior exigindo mais 
trabalho/estudo 

11,9 
14,5 13,2 

Problemas pessoais/com os colegas de grupo 1,1 5,6 3,35 

Problemas na organização da UC 9,6 8,7 9,15 

Necessidade de estudo/pesquisas individuais 8,8 - 4,4 

Pouco acompanhamento das aulas 2,5 5,8 4,15 

A complexidade e extensão dos trabalhos são os factores  apontados pelos estudantes que  mais 

contribuem para que o tempo de trabalho seja superior ao previsto . A boa organização da UC é o 

factor que mais contribui para que o tempo utilizado em algumas UCs  seja inferior ao tempo 

previsto, de acordo com a opinião de 46,9% dos estudantes . No entanto, o trabalho excessiva em  

algumas  Unidades Curriculares é apontado por 43,5% dos alunos como um factor que faz reduzir 

o tempo de trabalho nas outras disciplinas  
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7.5 – ADEQUAÇÃO DOS MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fatores que contribuíram para o tempo de 
trabalho utilizado ter sido inferior ao previsto 

1º 
semestre 

2º 
semestre 

 

O programa não foi cumprido 0,8 19,6 10,2 

O programa foi pouco extenso 2,3 14,3 8,3 

A matéria já tinha sido lecionada noutra UC 1,3 14,3 7,8 

Frequência de UC em repetência 1,8 14,3 8,05 

Trabalho excessivo noutras UCs 30,0 56,9 43,45 

Boa organização da UC 35,9 57,9 46,9 

Avaliação pouco exigente 0,3 14,3 7,3 

Outras razões 27,6  13,8 

7.5.1 - Perspetiva dos Estudantes 
Mediana 

Média das 
Medianas 

1º 
semestre 

2º 
semestre 

Foram adequados 7,8 7,6 
7,7 

Foram justos /equitativos  7,8 7,6 

7.5.2 Perspetiva dos Professores 

Foram adequados ao tipos de ensino e 
objetivos da UC 

8,0 8,0 8,0 

A mediana da opinião dos estudantes sobre se os métodos de avaliação foram adequados e justo 

ou equitativos é de 7,7 e a dos professores é de 8, não se observando uma grande diferença . 
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7.6 – AQUISIÇÃO E/OU DESENVOLVIMENTO DAS COMPETÊNCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

7.6.1 Perspetiva dos Estudantes   
Mediana 

Média das 
Medianas 

1º 
semestre 

2º 
semestre 

Desenvolvimento do conhecimento e compreensão 
dos temas 

7,9 7,8 

7,9 

Aumento da capacidade de aplicar os conhecimentos 
na prática 

7,9 7,8 

Desenvolvimento do sentido crítico e capacidade de 
reflexão 

7,8 7,8 

Promoção da capacidade de cooperação e 
comunicação 

8,0 7,8 

Aumento da capacidade de aprendizagem autónoma 7,9 7,8 

Aprofundamento da capacidade de análise sobre as 
implicações dos temas no contexto social e 
profissional 

8,0 7,9 

7.6.2 Perspetiva dos Regentes 

Desenvolvimento do conhecimento e compreensão 
dos temas 

8,0 8,0 

8,1 

Aumento da capacidade de aplicar os conhecimentos 
na prática 

8,0 8,0 

Desenvolvimento do sentido crítico e capacidade de 
reflexão 

8,0 8,0 

Promoção da capacidade de cooperação e 
comunicação 

8,0 8,0 

Aumento da capacidade de aprendizagem autónoma 8,0 8,0 

Aprofundamento da capacidade de análise sobre as 
implicações dos temas no contexto social e 
profissional 

8,0 9,0 

entre  

Questionou-se os estudantes sobre a aquisição de 5 competências nas diversas Unidade 

Curriculares do semestre finalizado e os professores sobre a aquisição das mesmas competências 

pelos estudantes nas  

UCs que leccionou nesse semestre. 

 A média das medianas da perspetiva dos estudantes foi de 7,9 e a dos professores de 8,1, não se 

verificando diferença significativa entre as medianas relativas a cada competência  . 
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7.7 - CAPACIDADE PEDAGÓGICA DOS DOCENTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.7.1 Perspetiva dos Estudantes 
Mediana 

Média das 
Medianas 

1º 
semestre 

2º 
semestre 

Capacidade pedagógica dos professores internos 

Assiduidade e pontualidade nas atividades letivas 8,6 8,3 

8,3 

O conteúdo e ritmo das aulas foi adequado 8,3 8,0 

Empenho 8,4 8,2 

Exposição atrativa 8,2 7,8 

Clareza na exposição 8,3 8,0 

Segurança na exposição 8,5 8,2 

Incentivo à participação e discussão 8,3 8,2 

Abertura para o esclarecimento de dúvidas 8,5 8,2 

Capacidade pedagógica dos professores externos  

Assiduidade e pontualidade nas atividades letivas 8,3 8,6 

8,0 

O conteúdo e ritmo das aulas foi adequado 7,5 8,2 

Empenho 7,8 8,5 

Exposição atrativa 6,9 8,1 

Clareza na exposição 7,3 8,3 

Segurança na exposição 8,0 8,5 

Incentivo à participação e discussão 7,5 8,2 

Abertura para o esclarecimento de dúvidas 7,7 8,2 

Capacidade pedagógica (Média das medianas de todos os professores) 8,1 
  

A média das medianas da opinião dos estudantes sobre a capacidade pedagógica dos professores 

é de 8,1, sendo 8,3 para os professores internos e 8,0 para os externos. O item com medianas 

mais elevada tanto nos professores internos como nos externos  é a Assiduidade e pontualidade 

nas atividades letivas,( média de medianas de 8,5)  seguindo-se a  Segurança na exposição. (média 

das medianas de 8,4 e 8,3 respetivamente) O item com medianas menos elevadas  é a exposição 

atrativa, tanto nos professores internos como nos externos, embora se observe um valor 

ligeiramente superior nos professores internos (média de mediana de 8) em relação aos 

professores externos (7,5). 

Por sua vez os professores autoavaliaram-se no desempenho e nível de aplicação , sendo a média 

das medianas de 8,2. Não se observam grande diferença entre os diversos itens avaliados 

sobressaindo apenas o item Assiduidade e pontualidade nas atividades letivas com uma média de 

medianas de 9 . 
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7.7.2 Perspetiva dos Professores (Autoavaliação) 

Desempen
ho 

Qualidade global da docência nas UCs 8,0 8,0 

8,2 

Assiduidade e pontualidade nas 
atividades letivas 

9,0 9,0 

Atividades pedagógicas desenvolvidas 8,0 8,0 

Nível de 
aplicação 

Na estruturação de materiais de apoio 
à aprendizagem 

8,0 8,0 

No uso de metodologias e técnicas de 
aprendizagem ativa 

8,0 8,0 

No encorajamento da interação e 
colaboração entre os estudantes 

8,0 8,0 

Na garantia de feedback aos alunos 
sobre o seu desempenho 

8,0 8,0 

Na ênfase à realização de tarefas 
dentro dos tempos estipulados 

9,0 8,0 

No encorajamento da interação dos 
estudantes com a escola 

8,0 8,0 

 
7.8 AVALIAÇÃO DOS ESTUDANTES  
 

 
 

7.7.1 Perspetiva dos Professores 
Mediana 

Média 
das    Medianas 1º 

semestre 
2º 

semestre 

Conhecimentos prévios dos alunos 7,0 8,0 

7,4 

Trabalho autónomo dos estudantes 8,0 8,0 

Acontecimentos perturbadores nas aulas 9,0 9,0 

A maioria dos estudantes procurou 
esclarecimento fora das aulas 

3,0 6,0 

Desempenho global dos alunos na UC 8,0 8,0 

 
  

A média das medianas da opinião dos professores acerca dos estudantes é de 7,4 . O Item com 

medianas mais elevadas (9) é “ausência de acontecimentos perturbadores nas aulas” o que 

parece revelar um bom comportamento dos alunos durante as atividades letivas. O item com 

uma média de medianas mais baixa (4,5) é “A maioria dos estudantes procurou 

esclarecimento fora das aulas”. Relativamente a este resultado questionamo-nos sobre 

as possíveis razões: Desinteresse dos estudantes? Aulas muito esclarecedoras, não 

suscitando dúvidas? Dificuldade em se dirigir aos professores para colocar dúvidas?  
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8- PONTOS FORTES 

 

A avaliação que os estudantes fizeram à organização e leccionação das UCs, permite identificar 

uma grande variedade de pontos fortes.  

 

No que diz respeito  às Unidades Curriculares teóricas destaca-se o seguinte: 

 Boa organização da maioria das UC. 

 Aulas motivadoras, claras, bem lecionadas , com boa apresentação dos conteúdos que cativam 

o interesse dos alunos. Em algumas UCs as aulas foram consideradas muito dinâmicas.  

utilizando um método de exposição que permite a participação ativa dos estudantes  . ou 

utilizando atividades práticas muito positivas que a turma considerou essêncial . 

  Temas das UCs corresponderam às expetativas dos estudantes e foram considerados 

importantes, pertinentes, motivadores, atractivos, de grande utilidade para o percurso 

académico dos alunos e para as práticas clínicas que decorreram posteriormente. 

Contribuiram também para compreender melhor a complexidade das situações reais e 

práticas .  

 O conteúdo programático lecionado e a partilha de experiências profissionais e pessoais do 

corpo de docentes contribuiu para o desenvolvimento de novas competências assim como 

potenciou o desenvolvimento de competências adquiridas anteriormente, 

 A definição clara dos objetivos em algumas UCs ajudou na organização e no estudo do aluno. 

 O facto de algumas UC serem leccionadas por vários docentes tornou as aulas dinâmicas, 

com a utilização de vários métodos de ensino. 

 A interação profissional e pessoal que a maioria do corpo docente estabeleceu com os 

estudantes garantiu uma melhor compreensão e estudo dos conteúdos abordados na UC. 

 As pesquisas sugeridas pelos docentes foram relevantes para o processo de aprendizagem. 

  A bibliografia, documentos e outro material de apoio fornecidos pelo corpo docente foram 

“muito úteis”, de “grande ajuda”, “essenciais para satisfazer as necessidades dos estudantes“ 

 Os diapositivos apresentados nas aulas estavam bem organizados. 

 Disponibilidade por parte dos docentes para esclarecimento de dúvidas  

 Flexibilidade e compreensão por parte do corpo docente face aos pedidos de alteração das 

datas de avaliação. 

 Divulgação de estudo de investigação desenvolvido com os estudantes em evento científico, 
através de 3 Pósters. 

Os pontos fortes apontados pelos estudantes relativos às  Práticas Simuladas foram: 

 Uma mais valia, como preparação para os Ensinos Clínicos 

 Boa organização 

 Técnicas interessantes 

 Boa interação entre docentes e alunos 

 Boas estratégias de avaliação 

 Tempo suficiente disponibilizado para treino  
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Relativamente às Práticas Clínicas  os estudantes consideram que, na sua maioria as PCs: 

 Permitem um enriquecimento dos conhecimentos já adquiridos, colocando-os em prática.  

 Dão oportunidade ao aluno de prestar cuidados de enfermagem.  

 Estão bem organizadas  

 A exigência está sempre presente. 

 A orientação tutorial é relevante para o sucesso da prática 

Apontam ainda como pontos fortes:  

 A presença de um enfermeiro tutor individual que permite uma maior proximidade e atenção 

às necessidades apresentadas,  uma maior confiança ao estudante e consequentemente uma 

melhor aprendizagem. 

 A oportunidade de fazer estágios de observação nos diferentes serviços e unidades afins. 

 A existência de guias de orientação para os estágios de observação. 

A avaliação dos regentes à forma como decorreram as aulas teóricas permite identificar os 

seguintes pontos fortes:  

 Estudantes “interessados”, “implicados”, “envolvidos” “empenhados” no desenvolvimento dos 

temas.  

 Participação ativa dos estudantes nos debates, na preparação de trabalhos de grupo e 

seminários e nas apresentações. 

 Sucesso de todos os estudantes na grande maioria das UCs. 

 Competência dos estudantes na análise dos artigos. 

 Assiduidade dos estudantes; 

 Dedicação, empenho, interesse e experiência dos docentes. 

 Aplicação na lecionação de estratégias de ensino-aprendizagem diversificadas, dinâmicas e 

realistas., com o objetivo de proporcionar ao estudante as melhores condições de 

aprendizagem. 

 Organização da UC e métodos de avaliação. 

 UCs lecionadas por “peritos na área” ou “com experiência prática nas temáticas lecionadas”. 

 Conteúdos com possibilidade de aplicação imediata 

 Contributo da UC para o desenvolvimento de competências 

 UCs  bem situadas no Plano Curricular. 

 A boa interação entre os docentes e os estudantes. 

 Organização do plano/cronograma da UC em dois tempos, possibilitando ao estudante tempo 

para consolidar os seus conhecimentos. 

 Possibilidade dada ao estudante de se pronunciar sobre o planeamento da UC e avaliação da 

mesma. 

 Desenvolvimento de competências ao nível das diversas áreas do saber. 

 A realização de seminários com a participação de vários especialistas, contribuindo para o 

enriquecimento e aprofundamento de várias temáticas abordadas na UC. 
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No que diz respeito às Práticas Simuladas os regentes  salientaram: 

 

 As aulas de laboratório como uma mais-valia. 

 As excelentes condições oferecidas pelo laboratório da instituição para o desenvolvimento das 

Práticas Simuladas. 

 O planeamento de um dia de treino livre para técnicas laboratoriais com o objetivo de o estudante 

esclarecer as suas dúvidas e consolidar os procedimentos. 

 Tempo disponibilizado para treino adequado para alcançar os objetivos propostos. 

 Realização de bancadas práticas de todas as temáticas lecionadas teoricamente. 

 Realização de dois momentos de avaliação. 

 Desenvolvimento da UC de forma progressiva ao longo no tempo, intercalando com a teoria. 

 

Relativamente às Prática Clínicas foram salientados positivamente os seguintes pontos: 
 

 Campos de estágio com experiências diversas  

 Enfermeiros de referência experientes.  

 Desenvolvimento de projetos que denotaram grande empenho dos alunos 

 Desenvolvimento da capacidade de reflexão sobre a prática dos estudantes. 

9 - PONTOS FRACOS E CONSTRANGIMENTOS 

 

Os pontos fracos apontados pelos estudantes à lecionação das aulas teóricas foram os 

seguintes:  

 Muitos trabalhos, num curto período de tempo, para diferentes UCs. 

 Número de trabalhos excessivo na UC  (Patologia da Mulher e da Criança)  

 Complexidade e extensão dos trabalhos escritos, (Enf. da Comunidade, Formação em 

Enfermagem e Gestão). 

 Dificuldade em estudar o conteúdo de certas UCs, devido ao excesso de carga de trabalho 

noutras UC.  

 Tempo de contacto reduzido para a quantidade de temáticas que são necessárias abordar.  

 Conteúdos de algumas UCs muito extensos ou complexos para o tempo de contacto previsto. 

(Anatomia, Biofísica, Microbiologia, Enf. e Comportamento Humano, Enfermagem e Educação 

para a Saúde, Epidemiologia, Direito )  

 Conteúdos programáticos mal organizados em algumas UCs (Bioquímica, Microbiologia, 

Sociologia) 

  O tom de voz muito baixo do professor (Bioquímica) ou muito alto (Biofísica) . 

 Algumas aulas pouco motivadoras (Bioquímica e Microbiologia, Psicologia (1ªparte), Nutrição)  

 Pouca clarificação do conteúdo lecionado (Psicologia) 

 Diapositivos com excesso de conteúdos em algumas aulas (Enf. e Adoecer Humano- 

Respiratório); 

 Certos temas pouco aprofundados (Enf. e Adoecer Humano, Enf. e Sofrimento Humano) 

 Algumas aulas pouco cativantes e desorganizadas; (Enf. e Processos de Sofrimento-)  
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  Matéria dada à pressa. (Patologia geral) 

 Alguns conteúdos programáticos de pouco interesse.(Enf. e Educação para a Saúde) 

 Repetição de conteúdos (UCs de Enfermagem e Adoecer Humano  e de Patologia ) 

 Conteúdos lecionados sem a sequência lógica e sistemática definida no Plano de Estudos 

(Enfermagem e Processos de Vida 2) 

 Alguns conteúdos não pertinentes para a Prática Clínica (Gestão) 

 Condensação de aulas da UC num período curto de tempo  (Enf. da Família). 

 Bibliografia sugerida mal organizada (Bioquímica).  

 Dificuldade em encontrar bibliografia em alguns temas do trabalho de Grupo. (Enf. da 

Comunidade). 

 Temas propostos para trabalho de grupo pouco adequados e coerentes. (Enf e Diversidade 

cultural). 

 Alguns dos temas propostos para trabalho de grupo deveriam ter sido lecionados pelo docente 

para uma melhor aprendizagem . (Enf e Diversidade cultural). 

 Incorporação da matéria de Patologia do Adulto e Idoso na Patologia Geral não positiva para os 

alunos. 

 Má organização da UC (Patologia do Adulto e Idoso)  

 Falta de comunicação entre os docentes no planeamento das aulas e trabalhos. (Patologia do 

Adulto e Idoso). 

  Frequência realizada durante a Prática Clínica (Patologia geral) 

 Falta de pontualidade e assiduidade de elementos do corpo docente obrigando os alunos a 

reprogramar toda a sua vida académica e pessoal (Processos de Vida 2) 

 Avaliação escrita centrada apenas numa temática sem contemplar toda a matéria lecionada 

(Anatomia)  

 Avaliação escrita de conteúdos não lecionados  nas aulas. (Processos de vida 2 ) 

 Dupla avaliação - conteúdos teóricos dos trabalhos de grupo avaliados novamente na 

frequência (Processos de Vida 2 e Patologia da Mulher e da Criança)  

 Informação dada nas aulas insuficiente para a avaliação escrita. (Sociologia – 2ªfreq) 

 Publicação tardia das notas, o que fez diminuir o tempo de estudo dos estudantes para o exame 

de recurso. (Enf. e Processos de Sofrimento). 

 

No que diz respeito às Práticas Simuladas os estudantes apontaram os seguintes pontos 

fracos:  

 Ausência de dia de treino livre. (Prática Simulada  III) 

 Tempo reduzido para a UC tendo em conta a complexidade e extensão dos conteúdos 

lecionados. (Prática Simulada V) 

 Distribuição desigual do tempo dos diversos grupos pelas diversas bancadas, levando a que 

alguns estudantes só tivessem tido oportunidade de assistir à demonstração de algumas 

técnicas não havendo tempo para o treino das mesmas (Prática Simulada V) 
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Às  Práticas Clínicas foram apontadas pelos estudantes os seguintes pontos fracos: 

 

 O tempo de estágio diário excedeu o previsto, tendo sido realizadas muitas horas extras. 

(Prática Clínica I).  

 Houve desigualdade de oportunidades entre os estudantes para praticar algumas técnicas 

durante a Prática Clínica I. 

 A escolha do tema do seminário não foi comunicada nem discutida com todos os grupos de 

estágio (Prática Clínica II). 

 Pouco tempo para organização do seminário. (Prática Clínica II) 

  Nem todos os alunos tiveram um feedback da professora sobre o processo de enfermagem 

realizado. Este não foi reconhecido e muito menos valorizado. (Prática Clínica VI) 

 As orientações tutoriais individuais, realizadas por um elemento do corpo docente, foram mal 

planeadas e realizadas, havendo desigualdade e injustiça nas avaliações  dos estudantes. 

(Prática Clínica VII) 

 Ausência de linhas orientadoras para a realização dos trabalhos escritos. (Prática Clínica VII) 

 Falta de feedback  por parte de um dos elementos do corpo docente sobre os trabalhos 

realizados pelos estudantes  (Prática Clínica VII). 

 O feedback do professor aos educandos é maioritariamente de cariz negativo, pois é utilizada 

uma crítica destrutiva feita em frente de colegas, profissionais de saúde e utentes e isso não 

contribui para a motivação do estudante (Prática Clínica VIII) 

 O professor avalia os estudantes de forma incorrecta pois apesar de utilizar o protocolo base 

de avaliação, atribui mais importância a determinados itens do que a outros, não avaliando o 

estudante no seu todo. (Prática Clínica VIII). 

 A existência de mais do que um orientador em simultâneo no local de estágio desempenhando 

a mesma função. Uma vez que foi atribuído a uma enfermeira tutora (isenta de outras 

responsabilidades profissionais) a função de orientar os estudantes durante a Prática Clínica, 

não é necessária a presença de outro orientador (Prática Clínica VIII). 

 O docente orientador não correspondeu às expetativas dos alunos (Prática Clínica VIII) 

 A percentagem de avaliação atribuída ao Enfermeiro de Referência é baixa, uma vez que este é 

o formador que se encontra no local de estágio a supervisionar as intervenções realizadas aos 

utentes  e a sua avaliação deve ser mais valorizada.  

 A orientação por 2 ou 3 professores durante a Prática Clínica constitui uma falta de 

organização, não sendo benéfico para o processo de aprendizagem. (Prática Clínica IX). 

 Má distribuição do trabalho de grupo. (Prática Clínica X) 

 Relativamente à revisão de literatura, deveriam ter sido clarificados os tópicos que cada grupo 

deveria abordar em específico. (Prática Clínica X) 

 O tema  das úlceras de pressão e  as aulas prático laboratoriais  de cuidados ao corpo após a 

morte deveriam ter sido leccionados antes da Prática Clínica I 

 Falta de conhecimentos anteriores sobre gestão, embora fosse lecionada uma unidade teórica 

sobre a temática. (Prática Clínica XI) 

 As sapatilhas da farda não foram as mais apropriadas, pois  magoam. (Prática Clínica II) 

Os pontos fracos apontados pelos Regentes à lecionação das aulas teóricas foram os 

seguintes:  
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 Cansaço dos estudantes, pouco envolvimento e participação nas aulas, pouca disponibilidade 
para dar atenção e para estudar (Biofísica e Bioquímica, Formação, Enfermagem da Família)  

 Ausência frequente de alunos nas sessões letivas (Enf. e Comunicação) 

 Verificação de lacunas nos estudantes na apresentação escrita oral e escrita dos trabalhos 

efetuados (Ética , Prática Clínica X ) 

 Dificuldade dos alunos em aceitar a crítica construtiva (Prática Clínica X) 

 Falta de preparação anterior de alguns estudantes na área da disciplina (Biofísica e 

Bioquímica) 

 Falta de conhecimentos dos estudantes sobre o sistema de classificação dos doentes. (Prática 

Clínica XI)  

 A desistência de uma estudante, que se mostrou insatisfeita com o tipo de relação que a 

docente que a acompanhou durante a Prática Clínica estabeleceu com ela. (Prática Clínica I) 

 Pouco tempo de contacto para aprofundar algumas temáticas/para leccionar todo o programa/ 

para a realização do trabalho/para a utilização das metodologias de aprendizagem adequadas/ 

(Enf. e Comportamento humano; Patologia do Adulto e do Idoso; Enf. e Processos de 

Sofrimento)  

 A concentração das aulas num curto período de tempo dificultou o estudo e pesquisas 

individuais, a integração de conhecimentos, a reflexão e a discussão mais profunda sobre 

algumas temáticas. (Enf. e Processos de Sofrimento; Enf. e Processos de Vida I; Políticas de 

Saúde, Enf. e Comportamento Humano 

 Aulas muito espaçadas e fragmentadas. (Enf. e Comunicação). 

 Pouco tempo para a Prática Clínica, tendo em conta a variedade de experiências a integrar 

(Prática Clínica V )  

 Pouco tempo para a Prática Simulada, pela variedade de técnicas a treinar (Prática Simulada V) 

 Muitas horas de lecionação para cada docente envolvido.(Prática Simulada II)  

 O trabalho autónomo desenvolvido pelo estudante não correspondeu ao esperado em algumas 

áreas, previstas na UC. .(Prática Simulada II) 

 Repetição de conteúdos (Enf. e Adoecer Humano) 

 Grande utilização da técnica expositiva (Anatomia) 

 Algumas temáticas pouco aprofundadas (Anatomia) 

 Avaliação escrita não abordou todos os itens lecionados (Anatomia) 

 Um dos docentes não conseguiu cativar suficientemente os estudantes e adequar os conteúdos 

à profissão de enfermagem. (Enf. e Processos de Sofrimento)  

 Unidade Curricular lecionada por dois docentes com diferentes métodos. (Biofísica e 

Bioquímica) 

 Conteúdos pouco apelativos (Farmacologia e Nutrição) 

 Exposição dos conteúdos classificada como “suficiente” pelos estudantes relativamente à forma 

e clareza. (Enf.e Educação para a Saúde- Marketing) 

 Abordados conteúdos relacionados com situações patológicas e disruptivas não enquadradas 

nesta fase da formação mesmo após ter sido salientado pela regente este aspeto ao docente 

externo. (Psicologia). 

 Grupo demasiado grande para as dinâmicas de grupo (Enf. e Comunicação). 

 Saídas para visitas de estudos de observação prolongada sem os resultados de aprendizagem 

esperados.(Prática Clínica II). 
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 Interregno do Ensino Clinico em Internamento para fazer os estágios de observação e centro 

de saúde, causando quebra na integração no serviço e continuidade de cuidados ao utente. 

(Enf. e comportamento humano). 

 A falta de assiduidade de um dos docentes às atividades letivas.(Prática Clínica I)   

 Dificuldade em encontrar bibliografia sobre a temática proposta, na análise de artigos e na 

realização da revisão da literatura. (Enfermagem da Comunidade) 

 Existências de demasiados documentos legais relacionados com a saúde.(Direito em 

Enfermagem) 

 Necessidade de alteração da sequência dos conteúdos programáticos por licença de 

maternidade de uma docente (História, Epistemiologia e Fundamentos de Enfermagem). 

 Fragmentação do conteúdo da UC, devido ao facto de uma das docentes estar de licença de 

doutoramento e os “seus” conteúdos terem sido distribuídos por outros 2 docentes. (Enf. e 

Processos de Sofrimento)  

 Não foi possível preencher o relatório com o docente porque não houve acesso ao portal 

(Adoecer Humano II). 

10 - SUGESTÔES 

Os estudantes apresentaram diversas sugestões. No que diz respeito ao Ensino Teórico, as 

sugestões foram as seguintes:   

 Melhor organização de conteúdo a lecionar em algumas UCs (História, Epistemiologia e 

Fundamentos de Enfermagem, Anatomia, Biofísica, Patologia do Adulto e Idoso). 

 Reorganização da disciplina; Definir objetivos mais específicos; Melhor orientação em relação 

ao estudo individual. (Enf. e Adoecer Humano). 

 Alguma dispersão de conteúdo, sendo importante um investimento na organização (Gestão). 

 Deveriam ser revistos os conteúdos a lecionar nesta unidade curricular, organizando as aulas 

em função dos mais pertinentes. (Enf. e Educação para a Saúde) 

 Poderia ser considerada a extensão e complexidade dos temas sugeridos (Enf. Comunitária). 

 Provavelmente esta unidade curricular deveria ser lecionada noutro ano letivo devido à 

pertinência dos seus conteúdos, análise e reflexão sobre os mesmos (Políticas de Saúde) 

 O plano de estudos deveria ser revisto para integrar o tema das feridas (Enf. e Diversidade 

Cultural). 

 Melhor organização da sebenta de Bioquímica. 

 Maior dinâmica no leccionamento da UC, de forma a proporcionar maior motivação 

(Bioquímica; Anatomia; Psicologia, Nutrição)). 

 Novos métodos de lecionar as aulas (Sociologia) 

 Tornar as aulas mais cativantes. Aprofundar melhor os meios de diagnóstico. (Patologia Geral) 

 A matéria sobre o luto devia ser lecionada por outro docente (Enf. e Sofrimento Humano). 

 Mais tempo para os professores lecionarem a matéria como deve ser, e não à pressa/com mais 

calma. Por vezes a matéria é complexa e necessita de mais tempo para uma melhor 

compreensão , mas o professor tem de andar a correr com os slides ( Patologia do Adulto e 

Idoso 2, Enf. e Adoecer Humano II) 

 Mais bibliografia sugerida (Enf. da Família, Direito)   
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 Especial atenção na interação da UC com as outras para evitar a sobreposição de trabalhos. 

(Enfermagem do Idoso, Enfermagem e Comunicação) 

 Disponibilização de mais material de apoio (Formação em Enfermagem ). 

 Eleger outra forma de avaliação, que não o “Portfólio” (História, Epistemiologia e Fundamentos 

de Enfermagem) 

 Respeitar o regulamento interno no que se refere ao tempo de publicação das notas (Enf. e 

Sofrimento Humano) 

 Descriminação minuciosa das notas de avaliação relativas aos diferentes métodos de avaliação 

(Enf. e processos de vida 2) 

 Não incluir o conteúdo desenvolvido e avaliado nos trabalhos escritos nas frequência, nem 

apresenta-lo oralmente, pois retira tempo à abordagem de outros conteúdos que requerem 

maior compreensão devido à sua complexidade (Patologia da Mulher e da Criança). 

 Manter a revisão de Literatura, tendo em conta as vantagens para os alunos ao nível do seu 

percurso académico (Enf. Comunitária). 

 Continuar com o mesmo método de ensino, com trabalhos individuais para apresentar. 

Continuar com os objetivos definidos no início visto que ajudam a organizar o estudo, mesmo 

sendo o programa extenso (Epidemiologia). 

 

No que diz respeito às Práticas Simuladas, os estudantes sugerem o seguinte: 

 

 Disponibilização de maior número de casos ou situações para uma melhor preparação para a 

avaliação. (Prática Simulada III) 

 (Prática Simulada III) Colocarem novamente um dia ou uma tarde para treino livre e maior 

disponibilidade dos professores para duvidas nesse tempo. 

 Carga horária deveria ser igual para todos os professores, de modo a não prejudicar alguns 

grupos. (Prática Simulada V) 

 Utilizar para todos os alunos o mesmo método de avaliação, pois é mais justo (Prática Simulada 

IV). 

 

As seguintes sugestões dos estudantes  são referentes  às Práticas Clínicas:  

 A elaboração de processos de enfermagem devia ser mais trabalhada e treinada antes do 

contexto clínico (Prática Clínica I) 

 Maior igualdade nas orientações de estágio - mais especificamente no cumprimento do plano 

de estágio e processos de enfermagem (Prática Clínica I ) 

 Manter as simulações como preparação ao Ensino Clínico (Prática Clínica I ) 

 É suficiente 1 dia para o estágio de observação na REDE , visto que é parecido ao lar  de idosos. 

(Prática Clínica II). 

 Que os docentes orientadores desempenhem as sua funções de forma mais motivada e 

responsável principalmente no que toca à orientação do aluno para que o mesmo de 

desenvolva e cresça sob a orientação do docente e não de forma autónoma (Prática Clínica VII) 

 As notas relativas aos diferentes métodos de avaliação deveriam ser minuciosamente 

descriminadas, (Portfólio/Estágio). (Prática Clínica VI, Prática Clínica VII, Prática Clínica VIII) 
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 Presença em campo de estágio de um enfermeiro-tutor e de um docente orientador com 

conhecimentos teóricos e práticos atualizados e que adote uma metodologia de trabalho que 

proporcione uma maior proximidade e trabalho com os estudante, (Prática Clínica VIII).  

 Seria importante haver mais orientações ao longo da Pratica Clínica, sendo também importante 

a sugestão de bibliografia pertinente para a elaboração do processo fundamentado. 

(Prática Clínica IX). 

 Foi sugerido melhorar a forma de avaliação, de forma a ser mais justa. O trabalho dos alunos 

deveria ser mais acompanhado de modo a perceber o trabalho realizado. (Prática Clínica X) 

 A duração da prática deveria ser mais curta.(Prática Clínica XI) 

 Antes da mesma deveria ser dada orientação de como utilizar os conhecimentos teóricos de 

gestão na prática (Prática Clínica XI) 

 Esta unidade curricular está bem organizada, em termos de carga horária e trabalhos exigidos. 

Deveria ser mantida, dando assim oportunidade ao aluno de escolher uma área do seu 

interesse. (Prática Clínica XII) 

 Sapatos da farda mais confortáveis, mais baratos e resistentes (Prática Clínica I, Prática Clínica 

II). 

 A túnica da farda dos rapazes deve apresentar mais um bolso. É desconfortável para os rapazes 

só terem bolsos nas calças (Prática Clínica I). 

 

Os Regentes das Unidades Curriculares apresentaram as seguintes sugestões: 

 Promover mais aulas em laboratório recorrendo ao uso de peças anatómicas de animais 

(Anatomia). 

 Desenvolver o uso de metodologias e técnicas de aprendizagem ativa ( Anatomia). 

 Para os temas relacionados com o aparelho genital feminino pedir  a colaboração de um 

docente perito na área (Anatomia).   

 Diversificar as metodologias de avaliação da UC (Anatomia). 

 Incentivar envolvimento dos estudantes. Alertar o professor para aumentar e tom de voz 

durante as sessões teóricas. (Biofísica e Bioquímica). 

 Discutir com o docente estratégias para a melhoria da lecionação (Microbiologia).  

A atualização do hardware seria uma mais valia para a escola e para a docência (Sociologia). 

 Mais tempo para trabalhar com os alunos, pois esta parte da UC é essencialmente prática 

(História, Epistemologia e Fundamentos de Enfermagem- Técnicas de Pesquisa) 

 Juntar as duas UC Patologia do Adulto e do Idoso e Enfermagem e Adoecer Humano I no 

sentido de rentabilizar o tempo e a aprendizagem do estudante. A relação simultânea entre as 

duas UCs é muito importante para a compreensão dos cuidados de enfermagem e 

desenvolvimento da aprendizagem (Enf. e Adoecer Humano I) 

 Rever planeamento das aulas com os diferentes docentes a fim de evitar repetições contando 

com o conhecimento adquirido ou lecionado anteriormente. (Enf. e Adoecer Humano I). 

 Dar orientações específicas de estudo antes do início da lecionação no sentido de rentabilizar o 

tempo (Enf. e Adoecer Humano I). 

 Intercalar esta Unidade Curricular com a Prática Simulada IV ( Urgência) de modo a prolongar-

se um pouco mais no tempo para uma melhor integração dos conteúdos pelos alunos (Enf. 

Comportamento  Humano I ) 

 



 

ESCOLA SUP. DE ENFERMAGEM S. JOSÉ DE CLUNY 

CURSO DE LICENCIATURA EM EENFERMAGEM 

Form 74 A Página 42 de 43 

 

 Tentar contactar com o SESARAM de modo a aferir a indisponibilidade dos serviços 

(SESARAM) para proporcionar ensinos clínicos num maior número de centros de saúde da 

Região de modo a não haver interregno do Ensino Clinico de internamento. Ou seja, haver a 

possibilidade de ir ao Centro de Saúde no início e no final, não sendo necessário interromper o 

ensino clinico/internamento. (Prática Clínica V) 

 Rever a metodologia de ensino e repensar o professor de Marketing (Enf. e Educação 

para a Saúde) 

 Melhorar o planeamento do horário da UC. (Enf. e Comunicação). 

 Alterar a metodologia de avaliação (Enf. e Comunicação). 

 Ponderar a possibilidade da entrada de mais um professor em Nutrição para dividir os 

temas com o professor atual. (Farmacologia e Nutrição) 

 Promover aulas mais apelativas (Farmacologia e Nutrição) 

 Relativamente aos trabalhos, todos são importantes, contudo, seria prudente que 

ficassem melhor distribuídos ao longo do semestre, tendo em conta as restantes UC's e 

períodos de avaliação. (Fundamentos de Enfermagem II) 

 Este relatório devia ter sido pedido quando terminou a unidade curricular (Adoecer  

Humano II).  

 Manter a mesma organização da UC. (Epidemiologia) 

 Continuar a realização de seminários com a participação de profissionais idóneos nas 

várias áreas de especialidade que estão contempladas nesta UC. (Patologia do Adulto e 

Idoso II) 

 Proporcionar na Unidade Curricular Gestão de Cuidados e Supervisão Clínica a 

abordagem da temática "Sistema de Classificação dos doentes"(Gestão) 

 Manter a mesma organização da UC. (Políticas de Saúde) 

No que respeita as Práticas Simuladas e Práticas Clínicas, os Regentes sugeriram o 

seguinte: 

 Manter estratégias de avaliação utilizadas nesta UC.(Prática Simulada VI). 

 Um maior investimento dos estudantes na consulta e análise de estudos de investigação 

e uma maior interligação da investigação desde o primeiro ano até ao final do curso. 

(Prática Clínica X) 

 Seria importante manter a investigação interligada à intervenção na Comunidade e 

investir na divulgação do trabalho realizado (Prática Clínica X). 

 Rever a situação das saídas e a sua pertinência na aprendizagem do estudante. (Prática 

Clínica II) 

 

    Funchal, 18  de Dezembro de  2014 

 

 Coordenadora de Curso 
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