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FICHA RESUMO DE UNIDADE CURRICULAR 
ANO LETIVO DE  2016-2017 

 
CURSO DE  LICENCIATURA EM ENFERMAGEM 

 

 

 Unidade curricular:  

 

  Administração e Gestão de Cuidados  
 

Curricular Unit: 

 

 Administration and Care Management    
 

 

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

 

Objetivos: Contextualizar a enfermagem na evolução histórica da Administração/Gestão;  

Conhecer os princípios básicos da gestão dos serviços de enfermagem;Identificar o papel dos enfermeiros 

prestadores de cuidados na gestão dos serviços de enfermagem.  

 

Competências: Que no no final da disciplina:  

Os alunos saibam contextualizar a enfermagem na evolução histórica da Administração/Gestão;  

Que os alunos conheçam os princípios básicos da gestão dos serviços de enfermagem;  

Que Identifiquem o papel dos enfermeiros prestadores de cuidados na gestão dos serviços de enfermagem.   
 

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

 

Objetives: To contextualize the historical evolution of nursing administration/management; Know the 

basics of management of nursing services; Identify the role of nurses care providers in the management of 

nursing services.  

 

Skills: That in the end of the course: Students know how to contextualize the historical evolution of 

nursing administration/management; That the students learn the basic principles of management of 

nursing services; Identify the role that nurses care providers in the management of nursing services.  
 

 

Conteúdos programáticos (1000 carateres): 

 

1. Estrutura e dinâmica dos serviços de enfermagem - contributos das teorias da administração e de enfermagem  

2. Sistemas de assistência de Saúde – públicos e privados  

3. Economia da Saúde  

4. Gestão de Recursos Humanos  

5. Gestão de Recursos Materiais  

6. Construção da Qualidade  

7. Sistemas de informação e documentação de enfermagem  

8. Politicas de Saúde e Empreendorismo.   

 

Syllabus (1000 caracteres) 
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1. Structure and dynamics of nursing - contributions of theories of administration and nursing  
2. Health care systems - public and private  
3. Health Economics  
4. Human Resource Management  
5. Management of Material Resources  
6. Construction Quality  
7. Information systems and nursing documentation  
8. Health Policy and Entrepreneurship. 
 

 

Referências bibliográficas (máximo três títulos): 

 

Frederico, M.(2000) - Princípios de Economia da Saúde.. 1ª Ed. Coimbra: Sinais Vitais.  

Marquis, B. & Huston, C. (2005) - Administração e liderança em Enfermagem: teoria e prática. 4ª ed. Porto Alegre: 

Artmed. 

Silvestre, H. C. (2010) - Gestão Pública: Modelos de Prestação no Serviço Público. Lisboa: Escolar Editora. 

 

 




