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INTRODUÇÃO  

No seguimento do processo nº CEF/0910/27426 de avaliação/acreditação do ciclo de 

estudos em funcionamento, Curso de Licenciatura em Enfermagem, a Direção da Escola 

Superior de Enfermagem de São José de Cluny (ESESJC) apresenta, no documento que se 

segue, o relatório final do terceiro ano de acreditação.  

O plano de estudos do Curso de Licenciatura em Enfermagem com as alterações 

indicadas pela Comissão de Avaliação Externa (CAE) da A3ES, teve o início da sua 

implementação no ano letivo 2013/2014.  

As alterações que se seguiram prenderam-se essencialmente com melhoramento, 

aplicação e inovação das metodologias e estratégias de ensino e aprendizagem, 

regulamentação e a criação de procedimentos de garantia da qualidade das 

aprendizagens e dos processos académicos.  

Procurou-se constituir um corpo docente de acordo com a Lei n.º 62/2007, de 10 de 

Setembro - Regime jurídico das instituições de ensino superior, e proporcionar aos 

docentes d o quadro da instituição as condições necessárias para o desempenho da 

formação.  

O envolvimento de docentes em atividades de desenvolvimento profissional, cientificas 

e de Investigação foi uma preocupação da instituição, em que os são positivos, 

resultados positivos, assim como, a aquisição de equipamentos e acervo bibliográfico.  

Foram também implementados os procedimentos de avaliação do desempenho dos 

docentes e não docentes.  
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1. EVOLUÇÃO DO PLANO CURRICULAR  

De acordo com as orientações preconizadas ao fim do primeiro ano de acreditação 

condicional, a instituição procurou dar resposta às exigências de harmonização do Plano 

de Estudos relativamente aos ECTS e ensino clínico de cuidados a idosos. Na 

reestruturação do plano de estudos procurou-se, também, garantir a coerência na 

interligação das Unidades Curriculares e dos conteúdos, assegurar um ensino 

progressivo e integrado e a interligação contínua entre a teoria e a prática, mantendo-se 

os ensinos clínicos logo após a teoria lecionada.  

A implementação da reestruturação do plano de estudos, como foi referido 

anteriormente, aconteceu no ano letivo 2013/2014. Considerando, apenas, que a 

experiencia de dois anos do curso (em quatro), pensamos ser ainda cedo para fazer uma 

avaliação com conhecimento geral das alterações introduzidas, dado que, ainda algumas 

delas não foram, ainda, implementadas.  

A avaliação do funcionamento do Curso e das Unidades Curriculares (UC) e a avaliação 

da lecionação dos professores, na perspetiva do estudante, é feita semestralmente para 

as UCs e no fim de cada Curso. De seguida, os estudantes delegados de turma, os 

professores, os regentes e coordenador de curso fazem uma reflexão do 

desenvolvimento da UC, destacando com os pontos fortes e pontos fracos, bem como, 

fazendo propostas de melhoria. O Conselho Pedagógico controla todas as etapas do 

processo, de acordo com o “Manual de Avaliação das Unidades Curriculares”.  

O resultado dos inquéritos aplicados indicam alguns pontos fortes: a organização do 

Plano Curricular; a adequação e diversidade de metodologias de ensino/aprendizagem; 

a possibilidade do estudante se pronunciar sobre o planeamento e a avaliação da UC; a 

interligação da componente teórica com a prática e, ainda, os aspetos como a perícia e 

experiência clínica dos docentes nas áreas lecionadas e as excelentes condições do 

laboratório.  

Como pontos a melhorar foram identificados os seguintes: continuar a promover a 

satisfação dos estudantes, proporcionando uma maior participação em momentos de 

reflexão e planeamento de ações de melhoria; otimizar a articulação dos órgãos e 

coordenações numa resposta mais eficaz das suas competências; desenvolver novas 

metodologias de aprendizagem, no laboratório, que integrem criação de cenários, 

procedimentos e instrumentos de avaliação, considerando as práticas do briefing e 

debriefing; providenciar a atualização dos protocolos das técnicas desenvolvidas que 

apoiam a prática em laboratório; rever o guia de avaliação dos ensinos clínicos e, entre 

outros, promover o aumento do número de estudantes em programas de mobilidade  
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2. CONDIÇÕES CONSTITUÍDAS 

Ao logo dos últimos 3 anos a instituição procurou dar resposta às condições, para a 

acreditação do Curso, estabelecidas pela A3ES.   

2.1 Aquisição de Equipamentos  

A ESESJC dispõe de instalações, salas de aula, salas de estudo e equipamento próprio 

que satisfazem as necessidades de lecionação do Curso de Licenciatura em Enfermagem 

entre as quais salientamos: 

- Um laboratório de informática (neste momento em reformulação) 

- Rede Wireless em toda a Escola 

- Laboratório para as práticas simuladas (200m2), devidamente equipados com recursos 

necessários às simulações de cuidados quer a nível de saúde comunitária, quer a nível 

de cuidados diferenciados ou hospitalares. 

 

Melhorou também as condições dos serviços de apoio, com diversidade da oferta e com 

horário compatíveis com as necessidades requeridas pelos docentes e discentes, as 

quais contribuíram para o regular funcionamento da instituição, conforto dos 

estudantes e docentes, como sejam a reprografia, o refeitório, a cafetaria e amplos 

jardins, entre outros.  

2.2 Acervo Documental  

A instituição adquiriu em junho de 2012 a Base de dados da EBSCO permitindo o acesso 

de toda a comunidade académica dentro e fora do campus. Recentemente, e de acordo 

com as necessidades da lecionação, a instituição adquiriu o seguinte acervo 

documental:  

Monografias  
Gomes, A. (2014). Enfermagem forense (Vol. 1). Lisboa: Lidel. 

Gomes, A. (2014). Enfermagem forense (Vol. 2). Lisboa: Lidel. 

Bastos, L. & Silva, F. (2013). Faces e fases da Enfermagem. [Santo Tirso]: Editorial 

Novembro. 

Freitas, L. (2011). Manual de Segurança e Saúde do Trabalho (2ª ed.). Lisboa: Edições 

Sílabo. 

Miguel, A. S. (2014). Manual de Higiene e Segurança do Trabalho (13ª ed.). Porto: Porto 

Editora. 

Rangel, M. et al. (2011). Supervisão Pedagógica: princípios e práticas (9ª ed.). São Paulo: 
Papirus. 
Sole, M. L. & Klein, B. G. (2012). Introduction to critical care nursing (6ª ed.). St. Louis: 
Elsevier Saunders. 
Urden, L. D., Stacy, K. M. & Lough, M. E. (2013). Cuidados Intensivos de Enfermagem (6ª 
ed.). Rio de Janeiro: Elsevier. 
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Periódicos (em 2015) 

International Journal of Nursing Studies: 

Periodicidade: Mensal 

Idioma: Inglês 

Editora: Elsevier 

Fator de Impacto: 2.901 

Para além disto, os subscritores desta revista conseguem ainda ter acesso aos números 

anteriores através do site http://www.journalofnursingstudies.com/ 

Foi alargado também o horário do Centro de Documentação que se encontra a 

funcionar entre as 8 e as 20 horas, de 2ª feira a Sábado.  

2.3 Investigação e desenvolvimento profissional 

A integração dos docentes nos projetos de investigação e atividades de 

desenvolvimento profissional, no âmbito do Curso de Licenciatura em Enfermagem 

encontra-se esquematizado no anexo 1. As publicações em periódicos estão descritas 

nas fichas curriculares dos docentes. O relatório do Conselho Técnico Cientifico de 

2013/2014 (o do ano letivo em curso não se encontra ainda finalizado), mostra também 

o envolvimento nesta área 

 http://qualidade.esesjcluny.pt/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/a2028ea8-61e4-49de-

af8d-e1e88f0b1a76/Relato%CC%81rio%20CTC%202013-14.pdf 

2.4 Avaliação do desempenho 

O Regulamento de Avaliação de Desempenho do Pessoal Docente da ESESJC foi objeto 

de discussão nos termos do n.º 3 do artigo 110.º da lei n.º 62/2007, de 10 de setembro. 

Foi ouvida a organização sindical e entrou em vigor a 7 de março de 2012 (DIÁRIO DA 

REPÚBLICA, 2.ª SÉRIE — N.º 52 — 13 DE MARÇO DE 2012). Este Regulamento aplica-se à 

avaliação do desempenho dos docentes da Escola Superior de Enfermagem São José de 

Cluny (ESESJC), que contêm pelo menos seis meses de relação jurídica de emprego e seis 

meses de serviço efetivo de funções docentes na Instituição. A avaliação encontra-se em 

curso.  

O pessoal docente contratado em regime de tempo parcial, é avaliado, anualmente, 

mediante relatório fundamentado subscrito pelo menos, por dois professores da 

respetiva área científica ou afim, sendo um deles, obrigatoriamente, o coordenador da 

área científica (ou regente da Unidade Curricular) onde o docente se insere. 

O processo de avaliação dos não docentes foi criado tendo por base o Sistema de 

Avaliação de Desempenho da Administração Pública (SIADAP) e de acordo com o 

Regulamento de Avaliação de Desempenho dos Funcionários Não Docentes da ESESJC, 

em vigor desde 18 de Fevereiro de 2014. Este processo é aplicado anualmente 

http://www.journalofnursingstudies.com/
http://qualidade.esesjcluny.pt/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/a2028ea8-61e4-49de-af8d-e1e88f0b1a76/Relato%CC%81rio%20CTC%202013-14.pdf
http://qualidade.esesjcluny.pt/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/a2028ea8-61e4-49de-af8d-e1e88f0b1a76/Relato%CC%81rio%20CTC%202013-14.pdf
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3. COMPOSIÇÃO/QUALIFICAÇÃO DO CORPO DOCENTE 

Nos últimos 2 anos houve um grande empenho institucional, no sentido do 

desenvolvimento de estratégias, nomeadamente a dispensa para formação, de modo a 

favorecer a qualificação do pessoal docente. As melhorias obtidas integram-se em cada 

um dos pontos seguintes. 

3.1 Coordenador do ciclo de estudos 

A coordenadora do Curso de Licenciatura em Enfermagem de 2012 a 2015 foi a 

Professora Doutora Maria Clara Sales Fernandes Correia Martins que será substituída, 

no próximo ano letivo (2015/2016), pela Professora Doutora Maria Luísa Vieira de 

Andrade dos Santos. 

 A ficha curricular dos coordenadores de Curso encontra-se no anexo 2. 

3.2 Pessoal Docente 

 
O corpo docente em tempo integral sofreu algumas alterações nos últimos três anos. 

Atualmente, é composto por 19 elementos, dos quais 17 fazem parte do quadro da 

instituição (89%) e 5 são detentores do grau de doutor e 11 do título de especialista.  

 

Tendo em atenção o número de alunos do ciclo de estudos (120) a Escola dispõe de 1 

docente com grau de doutor para cada 24 estudantes e 1 docente com título de 

especialista para cada 11 estudantes. 

O número de docentes em regime de tempo integral, com grau de doutor e com título 

de especialista, corresponde a 26% e a 57% respetivamente.  

Desta forma, a Escola responde aos requisitos das alíneas b) e c) do artigo 49 da Lei n.º 

62/2007, de 10 de Setembro - Regime jurídico das instituições de Ensino Superior.  

 

Quadro 1 - RELAÇÃO DE DOCENTES SEGUNDO AS DIFERENTES CATEGORIAS E FORMAÇÃO 
 
 

Nome 
Qualificação 
Académica 

Categoria 
Profiss. 

Área Cientifica 
Especialidade 

Regime 
/Tempo 

Em 
Formação 

Bruna Gouveia * Doutor Prof. Adjunto 
Enfermagem 
Reabilitação 

Integral        
50% 

 

Clara Martins Doutor 
Prof. 
Coordenador 

Enfermagem          
Saúde Publica 

Exclusividade         
100 % 
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Cristina Bárbara Especialista Prof. Adjunto 
Enfermagem  
Médico Cirúrgica 

Exclusividade        
100 % 

Doutoranda 

Emanuel Gouveia 
Mestre 

Especialista 
Assistente 

Enfermagem 
Reabilitação 

Exclusividade    
100 % 

 

Ester  
Ramos 

Mestre Prof. Adjunto 
Enfermagem  
Médico Cirúrgica 

Exclusividade       
100 % 

 

Eugénia Gonçalves Especialista Prof. Adjunto 
Enfermagem         
Saúde Materna  

Exclusividade         
100 % 

 

Eva  
Nóbrega 

Mestre 
Especialista 

Prof. Adjunto 
Enfermagem          
Saúde  
Comunitária 

Exclusividade          
100 % 

Doutoranda 

Luísa Gonçalves 
Mestre 

Especialista 
Prof. Adjunto 

Enfermagem          
Saúde  Mental e 
Psiquiatria 

Exclusividade        
100 % 

Doutoranda 

Luísa Santos Doutor 
 
Prof. Adjunto 

Enfermagem  
Médico Cirúrgica 

Exclusividade     
100 % 

 

Merícia Bettencourt Doutor 
Prof. 
Coordenador 

Enfermagem  
Médico Cirúrgica 

Exclusividade 
100 % 

 

Noélia Pimenta 
Mestre 

Especialista 
Prof. Adjunto 

Enfermagem  
Médico Cirúrgica 

Exclusividade        
100 % 

Doutoranda 

Olívia Barcelos 
Mestre 

Especialista 
Prof. Adjunto 

Enfermagem  
Saúde Infantil e 
Pediatria. 

Exclusividade        
100 % 

 

Patrícia Câmara 
Mestre 

Especialista 
Assistente 

Enfermagem          
Saúde Comunitária 

Exclusividade      
100 % 

Doutoranda 

Rita Figueiredo 
Mestre 

Especialista 
Prof. Adjunto 

Enfermagem 
Saúde Comunitária 
(Geriatria) 

Exclusividade         
100 % 

Doutoranda 

Tânia Lourenço 
Mestre 

Especialista 
Assistente 

Enfermagem          
Saúde  Mental e 
Psiquiatria 

Exclusividade         
100 % 

Doutoranda 

Teresa Ornelas 
Mestre 

Especialista 
Prof. Adjunto 

Enfermagem  
Médico Cirúrgica 

Exclusividade       
100 % 

 

Vita Rodrigues Doutor 
Prof. 
Coordenador 

Enfermagem  
Saúde Infantil e 
Pediatria. 

Exclusividade    
100 % 

 

Filipe Pires  Mestre Assistente 
Enfermagem 
Saúde Comunitária 

Integral        
100 % 

Doutorando 

Marco Henriques Licenciatura Assistente Enfermagem 
Integral       
100 % 

Especialidade 
Reabilitação 

*A partir de setembro 2015 a tempo integral 
 
O quadro I apresenta uma relação atualizada dos docentes internos do ciclo de estudos, 

indicando, para cada docente, a respetiva qualificação académica, a sua área de 

especialização, o regime laboral e a percentagem de tempo de serviço na Instituição. 

Nas fichas curriculares de cada docente estão descritas as unidades curriculares do ciclo 

de estudos que lecionam, bem como a respetiva carga horária. São convidados alguns 

peritos em diferentes áreas do conhecimento, por exemplo Medicina, Ciências da Vida e 

Ciências Sociais, com os quais a escola tem contratos de lecionação em tempo parcial.   
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No anexo 3, encontram-se as fichas curriculares dos docentes com a participação nas 

atividades letivas das Unidades Curriculares do Curso, e a informação sobre a integração 

em centros de investigação;  

3.3 Docentes em Programa de Doutoramento 

Nos últimos 2 anos a Direção da ESESJC providenciou a todos os seus docentes, em 

programa de doutoramento, 6 meses de dispensa, a 100%, no sentido de facilitar os 

trabalhos em curso.  

O quadro 2 mostra os inscritos em programas de doutoramento, a área de formação 

que frequentam, a instituição de acolhimento, a data de início e a data prevista para a 

sua conclusão.  

 
Quadro 2 - RELAÇÃO DE DOCENTES EM PROGRAMA DE DOUTORAMENTO 
 

Doutorandos 
 

Instituição de 
Acolhimento 

Área de 
Formação 

Data de 
início 

Data prevista de 
conclusão 

Cristina Pestana 
 
 

Universidade Católica 
Portuguesa Lisboa 

Enfermagem 
 
2007 

 
2015 

Rita Figueiredo 
 
 

Universidade Católica 
Portuguesa Lisboa 

Enfermagem 
 
2010 

 
2017 

Tânia Lourenço 
 
 

Universidade Católica 
Portuguesa Lisboa 

Enfermagem 
 
2010 

 
2017 

Patrícia Micaela 
Câmara 
 

Universidade Católica 
Portuguesa Porto 

Enfermagem 
 
2011 

 
2018 

Maria Eva Nóbrega 
 
 

Instituto Ciências 
Biomédicas Abel Salazar - 
Porto 

Enfermagem 
 
2012 

 
2018 

Maria Luísa Gonçalves 
 
 

Instituto Ciências 
Biomédicas Abel Salazar - 
Porto 

Enfermagem 
 
2012 

 
2018 

Noélia Pimenta Gomes 
 
 

Instituto Ciências 
Biomédicas Abel Salazar - 
Porto 

Enfermagem 
 
2012 

 
2018 

Filipe Pires 
 

Universidade Católica 
Portuguesa Porto 

Enfermagem 2014 2019 

3.4 Reconhecimento do grau de “Especialista”. 

 
Todos os Professores com título de Especialista da nossa instituição possuem uma 

especialidade profissional, reconhecida pela Ordem dos Enfermeiros, e o 

reconhecimento de Especialista do Ensino Superior (Dec Lei n.º 206/2009, de 31 agosto) 
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através da prestação de provas públicas, de acordo com o regulamento de atribuição do 

título de Especialista de uma instituição externa de Ensino superior Politécnico (Decreto-

Lei n.ª 206/2009, de 31 de Agosto). 

  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os últimos 3 anos foram marcados por mudanças significativas na organização da Escola 

Superior de Enfermagem de São José de Cluny, com a implementação do Sistema 

Interno de Garantia da Qualidade (SIGQ), seguindo os referenciais da Agência de 

Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES), e com a candidatura a novos cursos 

e níveis de formação.  

Com a implementação do SIGQ, verificou-se uma grande preocupação na sistematização 

e melhoria dos processos de ensino/aprendizagem e de suporte. Foram instituídos 

procedimentos e instruções de trabalho específicas, para a implementação das ações 

planeadas na avaliação da organização, dinâmica e funcionamento do ano curricular, 

bem como, o acompanhamento e monitorização pelo Conselho Pedagógico do processo 

de avaliação das UCs e dos cursos. 

A análise dos resultados obtidos, relativamente ao ensino ministrado no ano letivo 

2013/2014, junto dos diversos intervenientes do processo ensino aprendizagem, mostra 

um maior investimento, na formação dos estudantes, identificado através de níveis de 

organização do ensino, de satisfação da eficiência formativa e de taxas de sucesso 

escolar elevadas. Para o ano letivo 2014/2015, ainda estão a decorrer os inquéritos. 

A promoção da mobilidade dos estudantes, docentes e funcionários, a nível nacional e 

internacional, através de programas de mobilidade e outras iniciativas, é um 

compromisso da ESESJC. Existem acordos bilaterais, no âmbito do programa ERASMUS + 

com algumas Universidades em países como Espanha, Polónia e Turquia, por exemplo 

Universidade Europeia de Madrid, Universidade Católica de Valência, University of 

Humanities and Economics Włocławek, Hacettepe Universitesi. Estes acordos possibilitam a 

deslocação de estudantes, docentes e funcionários das diferentes instituições.  

As atividades de outgoing dos nossos estudantes, têm permitido o desenvolvimento de: 

- Competências linguísticas, quer através do contacto direto, quer através da frequência 

dos OLS (Online Linguistic Support) disponibizados pela agência europeia; 

- Competências científicas, técnicas e éticas através da frequência de Unidades 

Curriculares Clínicas em contextos altamente diferenciados; 

- Competências no âmbito da multiculturalidade através da convivência com outras 

culturas; 
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- A confrontação com outros sistemas de ensino e de prestação de cuidados de saúde. 

Este factos têm resultado numa maior abertura ao mundo dos nossos estudantes e num 

incremento das candidaturas ao programa Erasmus+. 

Os feed-backs das Universidades de destino têm sido excelentes no que concerne a 

qualidade da formação dos nossos estudantes e os resultados obtidos pelos mesmos 

têm ultrapassado as nossas melhores expetativas, o que nos motiva para continuarmos 

na aposta da qualidade da formação que facultamos. 

As atividades de outgoing dos nossos docentes (programas de formação e de lecionação 

de temas), para além de terem contribuído para a partilha de experiências a nível dos 

métodos de lecionação teórico, teórico-prático e prático e da divulgação da nossa 

instituição, permitiram já o desenvolvimento de um projeto de investigação 

internacional em que são parceiras a ESESJC e a Universidade Católica de Valência em 

Espanha. 

As atividades de incoming têm sido bem sucedidas e têm-nos permitido comparar quer 

as competências dos estudantes de outros países quer os respetivos sistemas de ensino 

e de saúde. 

Dos feed-backs obtidos realçam-se o acolhimento efetuado pela nossa Instituição e o 

grau elevado de exigência no processo formativo o que tem originado referências 

positivas das Universidades de origem e um incremento das solicitações para a 

frequência do programa Erasmus+ na nossa instituição, apesar da insularidade e custos 

acrescidos com as viagens. 

Podemos concluir que o esforço institucional desenvolvido na criação de condições de 

promoção da qualidade do ensino, entre as quais, a qualificação do corpo docente, o 

número e a qualidade de equipamento e acervo bibliográfico, a integração de docentes 

em projetos de investigação e estimulo à publicação em periódicos, foi em parte 

conseguido e continua a ser um investimento com especial atenção e monitorização 

constante.  

Em síntese, podemos dizer que a instituição respondeu aos desafios lançados pela 

agência de acreditação A3ES, verificando-se resultados positivos no envolvimento dos 

docentes e dos estudantes no processo ensino/aprendizagem e em projetos 

institucionais. 

 


