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FICHA RESUMO DE UNIDADE CURRICULAR 
ANO LETIVO DE  2017-2018 

 
CURSO DE  LICENCIATURA EM ENFERMAGEM 

 

 

 Unidade curricular:  

 

Sensibilização ao Exercício Profissional  
 

Curricular Unit: 

 

Sensitization Professional Practice    
 

 

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

 

1 - Adquirir saberes que lhe permitam identificar focos de enfermagem; 

2 - Adquirir saberes que lhe permitam identificar práticas de risco e adotar as medidas adequadas; 

3 - Interpretar de dados relevantes para a conceção dos cuidados em enfermagem; 

4 - Conceber uma sessão de educação para a saúde. 
 

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

 

1 - Acquire knowledges which should enable it to identify the nursing approaches: 

2 - ACquire knowledges which should enable it to indentify risk practices and adopt the appropriate 

measures; 

3 - Interpreting relevant data to the conception of the mursing care; 

4 - making a health education session. 
 

 

Conteúdos programáticos (1000 carateres): 

 

A - Seminários multitemáticos: Papel da Ordem como entidade reguladora de uma profissão; Multiculturalidade; 

Literacia em saúde; Relação de ajuda/Relação interpessoal; Importância do trabalho em equipe; Regras de 

elaboração de trabalhos escritos; Visita de Estudo à Apadimp (Associação Pais e Amigos Deficientes Mentais de 

Penafiel). 

B - Práticas laboratoriais: Experiência de contacto com a pessoa em contexto real de trabalho 

C - Orientação tutoria: Orientação de trabalhos escritos de grupo.  

 

Syllabus (1000 caracteres) 

 

A - Multithematic seminars: Role of the Order as the regulatory authority of the profession; 
multiculturality; health literacy; help/interpersonal relationship; team work importance; written works 
rules; Apadimp (Associação Pais e Amigos Deficientes Mentais de Penafiel) study visit. 
B - Laboratory practices: Experience with people in real work context 
C - Tutorial Guidance: Group written works orientation. 
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