FICHA RESUMO DE UNIDADE CURRICULAR
ANO LETIVO DE 2018-2019
CURSO DE LICENCIATURA EM ENFERMAGEM

Unidade curricular:
Ensino Clínico: Cuidados à Mãe e Recém Nascido
Curricular Unit:

Training: Care for the Mother and Newborn

Objetivos da unidade curricular e competências a desenvolver (1000 carateres);
1- Perceber a dinâmica dos cuidados de enfermagem nas instituições que prestam cuidados à mãe e recém
nascido;
2- Estabelecer relações interpessoais com a equipa multidisciplinar, mãe e recém nascido;
3- Refletir sobre os cuidados prestados à mãe e recém nascido.
Aptidões e Competências
1- Demonstra conhecimento sobre funcionamento de diferentes instituições e equipas multidisciplinares que
cuidam da mãe e recém nascido;
2- Assimila informação sobre cuidados à mãe e recém nascido.
Objectives of the curricular unit and competences to be developed (1000 caracteres)
1- Understand the dynamics of nursing care in institutions that provide care to the mother and newborn;
2- Establish interpersonal relationships with the multidisciplinary team, mother and newborn;
3- Reflect on the care provided to the mother and newborn.
Aptitudes and competences
1- Demonstrates knowledge about the functioning of different institutions and multidisciplinary teams
that care for the mother and newborn;
2- Assimilate information about care for the mother and newborn

Conteúdos programáticos (1000 carateres):
Estágio:
Todos os conteúdos das diferentes unidades curriculares que compõem o plano de estudos até ao momento do
ensino clinico.
Prática laboratorial:
Técnicas de comunicação e relações interpessoais.
Seminários:
Politicas das diferentes instituições que prestam cuidados à mãe e recém nascido
Syllabus (1000 caracteres)
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Contents Theoretical Practice mode:
Training:
All contents of the different curricular units that make up the study plan up to the time of clinical
teaching.
Practical an Laboratorial:
Communication techniques and interpersonal relationships.
Seminars:
Policies of the different institutions that provide care to the mother and newborn

Referências bibliográficas (máximo três títulos):
Bibliografia referenciada nas diferentes unidades curriculares do plano de estudos. Bibliography
referenced in the different units of the syllabus.
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