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FICHA RESUMO DE UNIDADE CURRICULAR 
ANO LETIVO DE  2016-2017 

 
CURSO DE  LICENCIATURA EM ENFERMAGEM 

 

 

 Unidade curricular:  
 

Enfermagem e Identidade Profissional 
 

Curricular Unit: 
 

Nursing and Professional Identity 
 

 

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

Descrever o enquadramento concetual da profissão de enfermagem; 
Identificar marcos da história da profissão de enfermagem; 
Descrever o desenvolvimento da imagem social do profissional de enfermagem; 
Descrever as mudanças ocorridas na prática e na formação de Enfermagem; 
Identificar os contributos das organizações na construção da identidade Profissional de Enfermagem 
Definir o que são cuidados de enfermagem e funções do enfermeiro 
 Descrever os enunciados descritivos da qualidade do exercício profissional dos enfermeiros 
 
Aptidões e competências: 
Reconhece o principal referencial histórico da enfermagem. Referência aos diferentes marcos históricos e 
compreende as mudanças ocorridas na conceção e práticas de cuidados de Enfermagem. Adquire conhecimentos 
para conceptualizar cuidados de enfermagem e compreende o enquadramento no tecido social atual.  
 
Competências a adquirir: Domínios Competências da OE 
Prática profissional, ética e legal: 2,9,25 
 
 

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

Describe the conceptual framework of the nursing profession; 
Identify landmarks in the history of the nursing profession; 
Describe the development of the social image of the nursing profession; 
Describe the changes in practice and training of nursing; 
Identify the contributions of organizations in the construction of Nursing Professional identity 
Define what are nursing care and functions of nurses 
Describe the descriptive statements of the quality of professional practice of nurses 
 
Aptitudes and competences: 
Recognize the main historical reference of nursing. Reference to different landmarks and understand the 
changes in the design and practice of nursing care. Acquires knowledge to conceptualize nursing care and 
understands the environment in the current social. 
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Skills to be acquired: Domains Skills of OE 
Professional, ethical and legal practice: 2,9,25 
 

 

Conteúdos programáticos (1000 carateres): 
 

Construção da identidade social de enfermagem; 
Contextualização da Enfermagem; 
Enquadramento sócio cultural e político; 
A Enfermagem, profissão em desenvolvimento perspetiva histórica; 
As organizações profissionais de enfermagem de âmbito nacional e internacional; 
A evolução do ensino de enfermagem em Portugal; 
Competências dos enfermeiros em cuidados gerais; 
Padrões de Qualidade da Ordem dos Enfermeiros; 
Sistema de Melhoria da Contínua da Qualidade dos Cuidados de Enfermagem; 
Prática baseada na evidência. 
 
 

Syllabus (1000 caracteres) 
 

Construction of social identity of nursing; 
Context of Nursing; 
Cultural and political partner; 
The Nursing profession development perspective history; 
The organizations of national and international nursing professionals; 
The Evolution of nursing education in Portugal; 
Nurses competences in general care; 
Quality Standards of the Order of Nurses ; 
Continuous Improvement System for the Quality of Nursing Care ; 
Evidence-based practice . 
 

 

Referências bibliográficas (máximo três títulos): 
 

George, J. (2000) Teorias de Enfermagem os Fundamentos à Prática Profissional. Porto Alegre: Edições ArtMed. 
Ordem dos Enfermeiros (2004) Competências do Enfermeiro de Cuidados Gerais. Lisboa: Grafinter. 
Ordem dos Enfermeiros (2002) Padrões de Qualidade dos Cuidados de Enfermagem. Lisboa: Grafinter. 
 

 


