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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 ao fim do primeiro ano de acreditação 

condicional.  

Primeiramente abordaremos todo o processo de alteração do Plano de 

Estudos do Curso de Licenciatura em Enfermagem de 2008 de acordo 

com as recomendações de melhoria indicadas e que se centram 

essencialmente na harmonização do Plano de Estudos relativamente a 

ECTS, na organização do ensino clínico de cuidados a idosos e na revisão  

da coerência do plano de estudos com os objectivos, competências, 

métodos, didácticas e avaliação. 

De seguida apresentaremos o quadro actualizado da posição do corpo 

docente da ESESJC e o plano de formação. 

No ponto três abordaremos alguns aspectos já desenvolvidos e outros 

em desenvolvimento, que condicionavam a acreditação por três anos, 

que dizem respeito à aquisição de equipamentos e acesso bibliográfico; 

envolvimento de docentes em actividades de desenvolvimento 

profissional, cientificas e de Investigação; e procedimentos de avaliação 

do desempenho dos docentes e não docentes.  
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1. AS ALTERAÇÕES AO PLANO CURRICULAR  

O processo de alteração ao Plano de Estudos de 2008 teve início em 

Outubro de 2011 e ficou finalizado em Julho de 2012.  

O Conselho Técnico Cientifico através de um grupo de trabalho, 

liderado pela Professora Doutora Maria Clara Martins, foi responsável 

por todo o processo. 

O processo desenvolveu-se em duas fases. Na primeira fase, o grupo 

centrou-se na Estrutura do Plano de Estudos, mais especificamente na 

alteração das Unidades Curriculares. Numa segunda fase planeou-se e 

procedeu-se à concretização de uma metodologia para a elaboração 

das fichas das Unidades Curriculares. 

As alterações procuraram ir ao encontro das:  

a) Necessidades expressas pelos estudantes e sugestões feitas através 

das avaliações das Unidades Curriculares e do Curso, nos últimos 4 

anos.  

b) Necessidades e sugestões dos docentes e regentes e coordenadoras 

de ano, expressas durante as reuniões ou de forma informal.  

c) Recomendações da Comissão de Acreditação (CAE)  

d) Recomendações da Diretiva Europeia 2005/36/CE  

e) Princípios inerentes ao Processo de Bolonha  

A elaboração do plano teve por referência o seguinte Quadro Legal:  

-Decreto-lei nº 107/2008 de 25 de junho que estabelece o Sistema 

Europeu de transferência e acumulação de créditos;  

-Despacho nº 7287 A/2006 (2ª série) que define as normas de 

organização dos processos referentes às alterações de ciclos de 

estudos;  

-Decreto-lei nº 74/2006 de 24 de março, que define o Modelo de 

Organização do Ensino Superior;  
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-Portaria nº 256/2005 de 16 de março sobre a Classificação Nacional 

das Áreas de Educação e Formação; 

-Diretiva 2005/36/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 7 de 

setembro de 2005;  

-Decreto-lei nº 353/99 de 3 de setembro que define as Regras gerais do 

Ensino de Enfermagem no âmbito do Ensino Superior de Enfermagem;  

-Portaria nº 799 D/99 de 18 de setembro respeitante ao Regulamento 

Geral do Curso de Licenciatura em Enfermagem;  

-A Lei nº 46/86 de 14 de outubro (Lei de Bases do Sistema Educativo) 

Teve também como referência:  

- As Competências do Enfermeiro de Cuidados Gerais, definidas pela 

Ordem dos Enfermeiros (Outubro de 2003)  

- Projeto Tuning. 

Numa primeira fase, o grupo de trabalho focalizou-se na Estrutura do 

Plano Curricular.  

Como o objetivo da ESESJC era proceder à alteração do Plano de 

Estudos existente e não à criação de um novo plano, a estrutura básica 

manteve-se, isto é, para além de permanecerem os mesmos 

pressupostos, as mesmas linhas orientadoras, os mesmos objetivos do 

curriculum anterior, mantiveram--se também o número de anos e 

semestres, horas e ECTS totais, anuais e semestrais, e o número de 

horas por ECTS (28h).  

As alterações incidiram essencialmente nas Unidades Curriculares 

(UCs), mais concretamente:  

- na introdução ou supressão de UCs  

- na deslocação das UCs no ano e/ou semestre.  

- na carga horária e número de ECTS das UCs.  

- no tempo de contacto e tempo de trabalho autónomo das UCs 

teóricas e de Ensino Clínico.  

Durante esta fase procurou manter-se a coerência e a interligação das 

disciplinas e dos conteúdos, garantir um ensino progressivo e integrado 
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e a interligação contínua entre a teoria e a prática, mantendo-se os 

ensinos clínicos logo após a teoria relacionada. 

 

1.1 . O PROCESSO DE TRABALHO 

  

O grupo de trabalho realizou reuniões com docentes, coordenadoras de 

ano, regentes das UCs, Conselho Técnico Científico e Conselho 

Pedagógico (no qual estiveram presentes representantes dos 

estudantes), de forma a discutirem-se as alterações que se pretendiam 

efetuar no plano. Foram também consultadas as avaliações dos 

estudantes realizadas nos finais de semestre a cada Unidade Curricular 

e no final do Curso.  

Após as alterações sugeridas era criada uma nova versão da estrutura 

curricular e enviada por Correio electrónico a todos os docentes. Os 

professores analisavam a proposta e emitiam a sua opinião e sugestões 

de mudança.  

Obteve-se consenso à 21ª versão (ver Anexo 1). 

 

 

1.2. AS ALTERAÇÕES EFETUADAS 

  

1.2.1 Redução do número total de Unidades Curriculares  

O número total de UCs foi alterado, passando de 54 pra 35. A razão 

desta redução deveu-se essencialmente à:  

- Opinião dos alunos, que consideravam excessivo o número de UCs.  

- Necessidade de eliminar UCs com poucos ECTS e de aumentar o 

número de créditos de outras disciplinas.  

- Recomendação da Comissão de Acreditação.  

Para se conseguir a redução das UCs (Quadro 1, Anexo 2)procedeu-se à:  

- Supressão de UCs, como sucedeu com a Prática Clínica XI (Gestão de 

Cuidados e Supervisão Clínica). Esta UC foi a única a ser eliminada, 
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mantendo-se no entanto a UC teórica de Gestão, integrada na UC 

Gestão, Formação e Supervisão Clínica. A eliminação desta UC deveu-se 

à pouca pertinência referida por muitos alunos neste ensino Clínico. 

- Supressão de UCs e Integração do seu conteúdo noutras UCs afins, 

como é o caso de:  

- Enfermagem e Adoecer Humano I, que engloba os conteúdos de 

Enfermagem e Processos de Sofrimento e Diversidade Cultural e 

Enfermagem 

- Desenvolvimento Profissional I, que engloba os conteúdos de Direito 

na Saúde 

- Enfermagem na Comunidade que engloba os conteúdos da 

Enfermagem da Família  

- História, Epistemologia e Fundamentos de Enfermagem I que integra 

também os conteúdos de Desenvolvimento Humano e Saúde.  

- Junção de duas disciplinas numa única, com dois módulos, como é o 

caso de :  

- História, Epistemologia e Fundamentos de Enfermagem I  

- Comunicação em Enfermagem e Educação para a Saúde  

- Métodos de Investigação em Enfermagem e Epidemiologia  

- Farmacologia, Nutrição e Dietética  

- Estatística e Informática na Saúde e na Enfermagem  

- Prática Simulada I, II, III, IV, V e VI que foram integradas como 

módulos nas unidades curriculares de enfermagem 

1.2.2 Introdução de Unidades Curriculares nos anos e semestres  

Foram introduzidas cinco novas UCs:  

- No 1º ano, 2º semestre, foi introduzida a UC teórica Enfermagem do 

Idoso e a UC prática Ensino Clínico I (Cuidados ao Idoso). Este Ensino 

Clínico tem como objetivo a prestação de cuidados de enfermagem a 

idosos internados em Unidades de Apoio Integrado com internamentos 

de longa duração. Estas duas UCs procuram colmatar uma das lacunas 

do plano de estudos anterior.  

- No 4º ano, 7º semestre, foram introduzidas duas novas UCS – 

Cuidados Paliativos e Enfermagem em Situação de Urgência, que 

https://fenix.esesjcluny.pt/fenix/teacher/showCurriculumHistoric.do?method=showCurriculumHistoric&curricularCourseCode=2424&semester=1&executionYearID=213
https://fenix.esesjcluny.pt/fenix/teacher/showCurriculumHistoric.do?method=showCurriculumHistoric&curricularCourseCode=2424&semester=1&executionYearID=213
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procuram ir ao encontro das necessidades expressas pelos estudantes e 

das necessidades dos serviços de saúde regionais.  

- No mesmo ano, mas no 8º semestre, foi introduzida a UC de 

Desenvolvimento Profissional, que integra o conteúdo da anterior UC 

Direito na Saúde e engloba também conhecimentos sobre a elaboração 

de um curriculum profissional e noções de empreendorismo, aspetos 

que faltavam no plano de estudos anterior. 

1.2.3 Mudança de Unidades Curriculares de semestre ou de ano  

Algumas UCs mudaram semestre ou de ano. Outras mudaram de nome. 

- A UC Técnicas de Pesquisa que era ministrada no 1º semestre do 1º 

ano, e a Epidemiologia que tinha lugar no 2º ano (4º semestre) foram 

integradas numa única disciplina que se passou a chamar Métodos de 

Investigação e Epidemiologia e que passará a realizar-se no 3º ano (6º 

semestre). Esta mudança de ano deveu-se à experiência pouco positiva 

adquirida durante o decurso do plano anterior, em que os métodos de 

investigação eram ensinados no 1º ano na UC de Técnicas de Pesquisa. 

Observou-se empiricamente que a imaturidade do estudante nesta fase 

e a sua falta de conhecimento e de total ausência de experiência prática 

em Enfermagem dificultava o ensino e a aprendizagem desta matéria e 

não contribuía para a integração do conhecimento de investigação. 

Desta forma, apenas uma parte do programa da UC de Técnicas de 

Pesquisa (relacionada com a procura e utilização de informação 

científica) será ministrada no 1º ano, integrada na UC de História, 

Epistemologia e Fundamentos de Enfermagem I).  

- Da mesma forma as UCs Estatística e Informática que foram 

integradas numa única Unidade Curricular, Estatística e Informática na 

Saúde e na Enfermagem passaram para o 3º ano (6º Semestre) para 

acompanhar a UC de Métodos de Investigação e Epidemiologia.  

- A UC Enfermagem e Educação para a Saúde passou do 4º ano para o 

1º ano, 2º semestre, integrada numa única UC, juntamente com a 

Comunicação em Enfermagem. Esta fusão teve como finalidade, não só 

a redução do número de UCs e o aumento de ECTS por unidade, mas 
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também a necessidade de preparar os estudantes mais cedo para a 

Educação para a Saúde.  

- A UC Enfermagem e Processos de Vida 2 que era ministrada no 3º ano 

(6º semestre) foi dividida em duas UCs – Enfermagem de Saúde 

Materna e Obstétrica e Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica - 

integradas no 5º semestre (3º ano). Esta divisão procurou responder às 

solicitações de docentes e estudantes, devido à abrangência e 

complexidade das áreas. 

- A Prática Clínica IV (Cuidados à Pessoa em situação de Urgência) que 

se realizava no 5º semestre (3º ano) passou a ser realizada no 4º Ano 

(7º semestre) como Ensino Clínico VII (Cuidados à Pessoa em situação 

de Urgência, Emergência e Catástrofe) logo após a UC teórica respetiva 

– Enfermagem em Situação de Urgência, Emergência e Catástrofe, indo 

ao encontro, igualmente, das solicitações dos estudantes. 

1.2.4 Harmonização dos ECTS e aumento da carga horária de Unidades 

Curriculares  

Foi nossa preocupação harmonizar o número de ECTS, atribuindo às 

diversas UCs um número de créditos igual ou semelhante. No entanto, 

ao procurarmos fazê-lo, verificámos que perdíamos a coerência e a 

interligação das disciplinas e dos conteúdos além da progressão do 

ensino, pois para conseguirmos essa igualdade, a integração das UCs e 

dos conteúdos tinha que ser feita, em diversas situações, de forma 

pouco lógica ou coerente. Optámos então por obter alguma 

harmonização dos créditos reduzindo a diferença de ECTS entre as UCs.  

Integrou-se a maioria das 33 UCs teóricas com 2,5 ECTS do plano de 

estudo de 2008, noutras UCs, proporcionando um aumento da carga 

horária e do número de ECTS da nova Unidade Curricular. Desta forma, 

obteve-se uma variação entre 4 e 7 créditos na maioria das 25 UCs 

teóricas do novo Plano de Estudos. São exceção 8 UCs, que pela 

especificidade dos seus assuntos, não puderam ser integradas, 

mantendo-se com 2 ECTS (2 UCs) ou 3 ECTS (6UCs) e as UCs 

Fundamentos de Enfermagem II e Enfermagem e Adoecer Humano I, 
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que pelo seu carácter mais geral, integraram 2 ou mais UCs, 

contabilizando 9,5 ECTS e 13,5 ECTS respetivamente. 

1.2.5 Carga horária do Ensino Teórico e do Ensino Clínico  

O tempo destinado ao Ensino Clínico passou a ter a mesma carga 

horária que o Ensino Teórico (3360 h - 50 % nos dois tipos de Ensino) 

(Quadro 2, Anexo 2). Tentou-se com esta alteração colmatar a falta de 

horas teóricas, referidas por professores e alunos em algumas Unidades 

Curriculares. 

1.2.6 O tempo de contato e o tempo de trabalho autónomo do aluno  

O tempo de contacto aumentou 347 horas, diminuindo esse mesmo 

número no tempo de trabalho autónomo. Esse aumento do tempo de 

contato tem a ver em grande parte ao aumento do número de horas de 

ensino teórico mencionadas anteriormente e à necessidade de 

aumentar o tempo de contato em algumas Unidades Curriculares 

teóricas. Com efeito, no plano de estudos anterior, para se poder 

cumprir o conteúdo programático de algumas disciplinas, as horas de 

contato estabelecidas no Plano de Estudos eram invariavelmente 

ultrapassadas (Quadro 2, Anexo 2). 

 

1.3. O PLANEAMENTO DAS UNIDADES CURRICULARES  

O preenchimento das fichas das Unidades Curriculares obedeceu a uma 

técnica específica criada para garantir o rigor no planeamento das UCs e 

a coerência entre objetivos, conteúdos, métodos de ensino e 

estratégias de avaliação.  

 

 

1.4. O PROCESSO DE TRABALHO  

Foi criada uma ficha para planeamento das Unidades Curriculares (ver 

ex: Anexo 3) que foi preenchida pelo regente e docentes de cada UC.  



 

Pág. 12 

 

A primeira secção da ficha era destinada aos dados de caracterização da 

Unidade Curricular (nome, curso, ano, semestre área e subárea 

científica, nº ECTS, tempo total de trabalho, tempo de contato e 

autónomo e tipo de atividade letiva), nome do regente e dos docentes 

e respetiva categoria e qualificação.  

As secções seguintes eram destinadas à definição dos objetivos, dos 

conteúdos programáticos, dos métodos e técnicas de ensino, do 

trabalho autónomo dos alunos, das competências a desenvolver e das 

estratégias de avaliação e da bibliografia.  

A cada objetivo foi atribuída uma referência (O1; O2; O3; etc.).  

Na secção seguinte, relativa ao conteúdo programático, foram inseridas 

as referências relativas aos objetivos e para cada uma delas foram 

definidos os conteúdos correspondentes. A cada conteúdo, por sua vez, 

foi atribuída uma referência (C1; C2;C3; etc).  

Na secção dos Métodos e Técnicas de Ensino, foram inseridas as 

referências dos objetivos e dos conteúdos correspondentes e para cada 

um delas foram definidos os métodos de ensino a utilizar. A cada um 

dos métodos/técnicas foi atribuída igualmente uma referência 

(MT1;MT2;MT3 etc.). 

Procedeu-se ao mesmo processo para as secções seguintes relativas ao 

planeamento do Trabalho Autónomo do Aluno, às Competências Gerais 

e Específicas e às Estratégias de Avaliação. Para as competências Gerais 

ou Genéricas tivemos como referência as definidas pelo projeto Tuning. 

Para as Competências Específicas tivemos como referência as definidas 

pelo projeto Tuning e as Competências dos Enfermeiros de Cuidados 

Gerais, desenvolvidas pela Ordem dos Enfermeiros.  

Para auxiliar o docente no preenchimento da ficha de planeamento da 

Unidade Curricular foi criado o Manual de Apoio à Elaboração das 

Fichas das Unidades Curriculares.  

O manual incluía:  
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- Os principais métodos e técnicas de ensino. 

- Os diversos tipos de atividade que poderiam ser planeados como 

trabalho autónomo do Aluno.   

- As competências dos enfermeiros de cuidados gerais da OE e as 

competências genéricas e específicas do projeto Tuning.  

- As principais estratégias de avaliação.  

A todos os itens eram atribuídos referencias, por exemplo: métodos e 

técnicas de ensino - MT1; MT2; MT3; MT4.1 etc; trabalho autónomo do 

Aluno - TA1, TA2, TA3 etc. 

As fichas, depois de preenchidas pelos regentes e docentes da UC 

respetiva, eram enviadas ao Coordenador de ano que validava o seu 

conteúdo e as enviava para o Grupo de trabalho do Plano de Estudo. 

Para a organização do relatório foram retiradas das fichas as referências 

atribuídas aos diversos itens, necessárias apenas para o planeamento 

da Unidade Curricular.  

Este trabalho de planeamento e de elaboração das fichas curriculares, 

embora moroso, obrigou a uma reflexão e análise aprofundada dos 

diversos itens a preencher, e proporcionou um planeamento mais 

rigoroso, mais consistente e coerente das Unidades Curriculares. 

 

 

1.5. APROVAÇÃO DAS UNIDADES CURRICULARES e DO PLANO DE 

ESTUDOS PELO CONSELHO PEDAGÓGICO E TÉCNICO CIENTÍFICO  

Passou-se então à aprovação das Unidades Curriculares pelos Conselhos 

e à organização final do Plano Curricular. 

Após ter sido analisado pelo Conselho Pedagógico e aprovado pelo 

Conselho Técnico Cientifico, a Alteração ao Plano de Estudos do Curso 

de Licenciatura em Enfermagem da ESESJCluny foi enviada para a DGES 

a 27 de Julho de 2012.  
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1.6. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA E ENTRADA EM VIGOR  

A alteração ao Plano de Estudos foi publicada no Diário da República nº 

51, 2ªserie, através do Despacho nº 3871 de 3 de março de 2013 e 

entrará em vigor a 1 de Outubro de 2013. 
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2. CORPO DOCENTE 

O corpo docente da ESESJC, composto por 18 elementos, encontra-se 

caracterizado no quadro 1 em relação às categorias e formação.  

De acordo Lei n.º 62/2007 de 10 de Setembro Regime jurídico das 

instituições de ensino superior, artigo 49º alínea b), a escola possui os 

requisitos estabelecidos. No que se refere à alínea c) do mesmo artigo e 

da mesma lei, possui número adequado de detentores do título de 

especialista necessitando de mais um doutor para perfazer os requisitos 

exigidos. Realçamos que um dos doutorandos (*) já finalizou a sua tese 

de doutoramento aguardando a discussão.  

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

Nome Cat. Profissional Especialidade Licenciatura Mestrado Doutoramento Título 

Clara 
Martins Prof. Coordenador 

Enf. S. 
Publica 1989 1995 2011 Doutor 

Cristina 
Bárbara Prof. Adjunto Enf. Méd- Cir 1993     Doutoranda Especialista 

Emanuel 
Gouveia Assistente 

Enf. 
Reabilitação 1997    

Ester  
Ramos Prof. Adjunto Enf. Méd- Cir 1991 2001   

Eugénia 
Gonçalves Prof. Adjunto 

Enf. S. Mat.  e 
Ob. 1992  Doutoranda  Especialista 

Eva  
Nóbrega Prof. Adjunto 

Enf. S. 
Comunit. 2001 2011 Doutoranda Especialista  

Liliana 
Gonçalves Prof. Adjunto 

Enf. S. Mat.  e 
Ob. 1992 2001   

Luísa 
Gonçalves Prof. Adjunto 

Enf. S. M. e 
Psiq. 1995 2011 Doutoranda  Especialista  

Luz  
Chaves Prof. Adjunto Enf. Méd- Cir. 1987 2000   

Merícia 
Bettencourt Prof. Coordenador Enf. Méd- Cir. 1990 1995 2011 Doutor 

Noélia 
Pimenta Prof. Adjunto Enf. Méd- Cir 2004 2009 Doutoranda Especialista 

Olívia 
Barcelos Prof. Adjunto 

Enf. S.Inf. e 
Ped. 1993 2006 Doutoranda Especialista 

Patrícia 
Câmara Assistente 

Enf. S. 
Comunit. 2000 2012  Doutoranda  

Ressurreição 
Silva Prof. Adjunto Enf. Méd- Cir. 1989 2004   
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Rita 
Figueiredo Prof. Adjunto 

Enf. S.Com 
(Geriartria) 1998 2008 Doutoranda  

Tânia 
Lourenço Assistente 

Enf. S. M. e 
Psiq. 2004 2011 Doutoranda  

Teresa 
Ornelas Prof. Adjunto Enf. Méd- Cir. 1991 2003   Especialista 

Vita 
Rodrigues Prof. Coordenador 

Enf. S.Inf. e 
Ped. 1985 1998 

Doutoranda 
(*)   
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3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E EM DESENVOLVIMENTO 

De acordo com as recomendações de melhoria para os aspectos 

considerados mais evidenciados pela A3ES apresentamos de seguida a 

evolução da melhoria dos mesmos.  

 

3.1. COMUNICAÇÃO INTERNA E PARTICIPAÇÃO ACADÉMICA 

 

A ESESJC adotou formas de assegurar a participação activa de docentes 

e estudantes nos processos de tomada de decisão que afectam o 

processo de ensino/aprendizagem e a sua qualidade, através de uma 

melhor comunicação interna. 

A Escola melhorou a utilização do sistema de notícias no portal 

corporativo, a comunicação através do email interno e sistema de 

circulares informativas.  

A participação dos estudantes no processo de ensino aprendizagem 

nomeadamente na discussão da adequação dos diferentes 

regulamentos e instrumentos de avaliação, entre outros, faz-se pela 

participação dos mesmos no Conselho Pedagógico, em grupos de 

trabalho e através dos inquéritos de avaliação das UCs . 

Os resultados de inquéritos de satisfação dos estudantes sobre a 

avaliação da estrutura da Unidade Curricular (UC) e leccionação dos 

docentes foram apresentados e discutidos em sala de aula após o 

términus da cada UC e ouvidas e registadas em ata as sugestões e 

indicações de melhoria.  

Os resultados de todas as UCs fazem parte dos relatórios de curso e do 

Conselho Pedagógico. Estes resultados e os resultados dos inquéritos de 

satisfação sobre o campus e ambiente académico são discutidos em 

reunião geral de Estudantes. Esta reunião é anual com todos os 

estudantes e docentes, diligenciada pela coordenadora de curso, a fim 
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de promover o debate sobre a organização e o funcionamento do curso 

e da instituição, com vista a melhoria continua.  

Os resultados dos inquéritos de satisfação incluindo os dos nossos 
colaboradores são depois analisados em reunião do Balanço e de 
Revisão do Sistema Interno de Garantia da Qualidade  

Desta forma a ESESJC assegura a implementação de um processo 

sistemático de participação promovendo o debate académico e 

permitindo a todos os actores exprimirem as suas prioridades e a 

participação nas decisões institucionais.   

Aumentou-se o número de reuniões (reuniões mensais de docentes, 

reuniões mensais dos Conselhos Pedagógico (CP) e Técnico Cientifico 

(CTC), reuniões semanais do Conselho de Direção e as atas dos órgãos 

CP e CTC passaram a ser publicadas no portal corporativo da Escola.  

 
3.2. MECANISMOS DE GARANTIA DA QUALIDADE DAS APRENDIZAGENS 
 
A ESESJC definiu mecanismos de garantia da qualidade para a 
instituição onde se inclui o ciclo de estudos – Curso de Licenciatura em 
Enfermagem - e foi certificada em março de 2013 pela Empresa 
Internacional de Certificação (EIC) 

Neste momento a escola encontra-se num processo de preparação para 

candidatura à certificação do seu Sistema Interno de Garantia da 

Qualidade (SIGQ) pela A3ES. Reestruturou todo o SIGQ e elaborou um 

Manual da Qualidade tendo por base os referenciais para os sistemas 

internos de garantia da qualidade das instituições de ensino superior. 

Os Procedimentos para a garantia da qualidade das aprendizagens 

preconizados encontram-se no Manual da Qualidade da ESESJC que 

passamos a realçar: 

- Procedimentos para a definição e garantia da qualidade da oferta 

formativa. 

- Procedimentos para a conceção, alteração e extinção dos cursos  

- Sistemas de recolha e análise de informação quanto à atualização e 

renovação da oferta formativa 
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- Procedimentos para a garantia da qualidade das aprendizagens e 

apoio aos estudantes 

- Regulamentos respeitantes à organização do ensino e aos estudantes 

- Procedimento para a seleção e recrutamento de estudantes 

- Monitorização e avaliação dos processos do ensino e aprendizagem 

- Avaliação do funcionamento das UCs  

- Avaliação do funcionamento dos Cursos 

- Avaliação do ensino a nível da unidade orgânica 

- Apreciação global do funcionamento da unidade orgânica. 

- Avaliação dos estudantes 

- Integração e evolução profissional dos graduados 

O CP com o parecer do CTC elaborou o regime de precedências para o 

plano de estudos de 2008 e 2013 de acordo com as orientações da A3ES 

e alterações regulamentares institucionais (Anexo 4).  

 

3.3. AVALIAÇÃO PERIÓDICA DAS QUALIFICAÇÕES E COMPETÊNCIAS DOS 
DOCENTES 
 
A ESESJC definiu formas de avaliação periódica das qualificações e 

competências dos docentes para o desempenho das suas funções.  

Encontra-se em vigor o regulamento de avaliação do pessoal docente 

publicado no Diário da República, 2.ª série — N.º 52 — 13 de março de 

2012. Anualmente é feito uma análise da avaliação realizada pelos 

estudantes a todos os docentes. Conforme as necessidades o Conselho 

de Direção, individualmente com o docente, elabora um plano de 

melhoria adequado a cada situação.  

Em termos de qualificação a Escola, para além de criar condições para 

que os docentes possam frequentar cursos conferentes de grau, 

doutoramento e outros, prestação de provas para título de especialista 

e participação em eventos de carater científico, está dotada de 

mecanismos para monitorizar a formação (Ex: plano de dispensa de 

doutoramento e formação; registo da formações frequentadas pelos 

docentes, relatórios anuais de formação, etc.).  
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3.4. MEIOS E MATERIAIS ADEQUADOS AO FUNCIONAMENTO DO 

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO  

 

A ESESJC desde 2011 adquiriu 64 livros em língua Portuguesa e Inglesa 

no âmbito dos Cuidados Cirúrgicos, Peri-operatório, Cuidados Paliativos, 

Cuidados aos Idosos, Cuidados Psiquiátricos, diagnósticos de 

Enfermagem e Supervisão Clínica. Adquiriu também a base de dados da 

EBSCO: CINAHL PUS e a NURSING REFERENCE CENTER. Já em 2013 a 

escola disponibilizou através de um contrato experimental a nova 

modalidade eBOOKS da EBSCO com diversos livros na área da saúde 

(encontra-se em estudo a sua aquisição).  

 
3.5. SERVIÇOS DE APOIO  
 
Para a melhoria das condições físicas do Bar foi criado um espaço 
exterior – esplanada e foi diversificada a oferta alimentar. 

Em relação às salas de estudo foi criado mais 2 espaços, um no piso 
térreo (sala multiusos) e outro no terraço do prédio A do campus (sala 
de estudo com possibilidade de reunião de vários grupos de estudo em 
simultâneo).   
 
3.6. DISTRIBUIÇÃO DO TRABALHO DOCENTE 
 
A distribuição do trabalho docente é da responsabilidade do Conselho 

de Direção com parecer do CTC e foi elaborada tendo em atenção a 

carga horária lectiva dos docentes tendo em conta o plano de 

formação, os cargos desempenhados e os órgãos a que pertencem, a 

formação na área e a experiência profissional 

As regências, ou coordenação das UCs (professores coordenadores e 

adjuntos), são propostas pela coordenação de curso e aprovadas pelo 

CTC. Desde o ano lectivo de 2011/2012 que o plano de regências tem 

uma distribuição equitativa dando atenção às afinidades e 

disponibilidades.  
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Com a criação de um plano de distrição do trabalho docente com 

critérios bem definidos foi possível fazer uma redistribuição da carga 

horária e diminuir a carga horária por docente assim como o número de 

docentes por UC. 

 
3.7.INTERNACIONALIZAÇÃO, PARCEIROS INTERNACIONAIS E 

INVESTIGAÇÃO 

 

A Escola Superior de Enfermagem S José de Cluny (ESESJC) dispõe, 

desde 2011, de um gabinete para os assuntos relacionados com a 

mobilidade nacional e internacional de estudantes, docentes e 

funcionários, o qual se rege por regulamento próprio. Candidatou-se, 

pela primeira vez em 2012, à Standard Erasmus University Charter.  

Neste momento a escola tem um acordo bilateral no âmbito do 

programa Erasmus que se encontra publicado no site externo da escola. 

Assim, a escola promove a mobilidade dos estudantes, dos docente e 

dos não docentes entre instituições internacionais. 

A escola estabeleceu em 2012 uma parceria com a Escola Superior de 

Enfermagem de Coimbra no âmbito de um projecto internacional de 

Investigação (Cabo Verde, Angola, Brasil e Portugal) – Peer Education 

Engagement and Research – PEER. 

Neste projecto estão envolvidos vários docentes, estudantes e ex-

estudantes e envolve várias acções junto da comunidade.  

Em relação às actividades de desenvolvimento profissional no âmbito 

do ciclo de estudos, a escola promove a Inclusão dos estudantes em 

projetos na comunidade, rastreios, ações de educação à população em 

geral e grupos específicos. Promove, também, conferencias e 

Seminários relacionados com temáticas da área científica de 

enfermagem, saúde no geral, desenvolvimento pessoal e profissional.  

 
 

http://www.esesjcluny.pt/index.php?option=com_content&task=view&id=435&Itemid=124#Universidades%20de%20Acolhimento
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3.8. PESSOAL NÃO DOCENTE 
 
A ESESJC reconhece que a grande maioria do seu pessoal não docente 

trabalha para a instituição há mais 20 anos, tendo desenvolvido ao 

longo do tempo competências técnicas inerentes à função que 

desempenham.  

A escola também admite a necessidade de reformulação do seu quadro 

de pessoal não docente, com competência profissional e técnica 

adequada ao apoio à leccionação do ciclo de estudos, tendo em conta 

os desafios que a este nível são colocados ao Ensino Superior.  

Assim, o Conselho de Direção tem como pretensão, à medida que 

forem surgindo vagas, admitir pessoal qualificado.  

Em 2012 foi admitido um funcionário para o centro de documentação 

licenciado em Ciências de Educação.  

Anualmente a Instituição efetua um levantamento das necessidades de 

formação e elabora o respectivo plano de acordo com as ofertas de 

formação e as necessidades identificadas.  
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A adequação do plano de estudos foi um processo complexo e moroso 

que passou por várias reflexões e reformulações. Finalizado o processo 

reconhecemos que, para se conseguir uma melhor harmonização dos 

ECTS e dos conteúdos, mais fiel à filosofia de Bolonha, teríamos de 

reformular completamente o plano de estudos com agregação de 

conteúdos e criando UCs assentes em princípios da intra e 

interdisciplinaridade. 

Continua a ser uma preocupação da Direção da Escola a formação dos 

seus docentes e não docentes.  

Em relação aos docentes foi elaborado um plano de licenças de 

formação para todos os doutorandos com início no 1º semestre de 

2013/2014 até 2016/2017, para que todos possam finalizar os seus 

processos de formação.  

Em relação aos não docentes o CD motiva e proporciona condições para 

frequentar cursos de formação avançada ou de formação contínua, no 

sentido do desenvolvimento da actividade profissional de cada um. 

 

O processo de preparação para o pedido de certificação do SIGQ da 

ESESJC, pela A3ES, tem levado a uma reflexão e reformulação da 

organização da Instituição. 

A construção do Manual da Qualidade segundo os referenciais da A3ES, 

na sequência de uma reorganização de todo o sistema, obrigou-nos a 

uma revisão do plano estratégico, a melhorar a comunicação, a 

melhorar a participação de toda a comunidade académica no sentido da 

garantia da qualidade dos processos de ensino aprendizagem e 

constante preocupação na melhoria continua. 


