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FICHA RESUMO DE UNIDADE CURRICULAR 
ANO LETIVO DE  2016-2017 

 
CURSO DE  LICENCIATURA EM ENFERMAGEM 

 

 

 Unidade curricular:  
 

Ensino Clínico de Saúde Mental e Psiquiátrica 
 

Curricular Unit: 
 

Clinical Practice in Mental Health and Psychiatry 
 

 

Objetivos da unidade curricular e competências a desenvolver (1000 carateres); 
 

1- Identificar sinais e sintomas relacionados com alterações psicopatológicas; 
2- Desenvolver técnicas de comunicação e relação terapêutica; 
3-Compreender os conceitos de Enfermagem de Saúde Mental; 
4. Implementar avaliação inicial de enfermagem e exame mental no contexto da saúde mental; 
5-Demonstrar conhecimentos relacionados com administração e vigilância de efeitos da terapêutica 
psicofarmacológica; 
6-Demonstrar conhecimentos de aspetos deonto-legais na área de Ensino Clinico; 
7-Desenvolver a sua prática clinica tendo em conta as competências do enfermeiro de cuidados gerais em Cuidados 
de Saúde Mental. Os conteúdos programáticos das diferentes unidades curriculares que compõe o plano de estudos 
do curso e os objetivos delineados e as metodologias de ensino utilizadas, o estudante tem a possibilidade de 
adquirir, desenvolver e mobilizar de forma integrada conhecimentos e aptidões para aquisição de competências nos 
domínios das Competências do Enfermeiro de Cuidados Gerais da OE. 
 

Objectives of the curricular unit and competences to be developed (1000 caracteres) 
 

1-Identify signs and symptoms related to psychopathology; 
2-Develop communication techniques and therapeutic relationship; 
3-Understanding Mental Health Nursing concepts; 
4-Implement initial assessment of nursing and mental examination in the context of mental health; 
5-Demonstrate knowledge related to management and monitoring effects of psychopharmacological 
treatment; 
7-Develop your clinical practice given the nursing skills of general care in Health Care (Unit Mental Health); 
Having regard to the syllabus of different courses that make up the course syllabus and outlined 
objectives and teaching methods used, the student have possibility to acquire, develop and mobilize 
seamlessly knowledge and skills to perform skills in the areas of General Care Nurse Competency. 
(Domains/Skills OE). 
 

 

Conteúdos programáticos (1000 carateres): 
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Todos os conteúdos das diferentes unidades curriculares que compõem o plano de estudos até ao momento do 
ensino clinico. 
 

Syllabus (1000 caracteres) 
 

All contents of the different courses that make up the syllabus until the time of clinical education. 
 

 

Referências bibliográficas (máximo três títulos): 
 

Bibliografia diversa das respetivas unidades curriculares. 
 

 


