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

Unidade curricular:
Administração e Gestão de Cuidados
Curricular Unit:
Care Management and Administration

Objetivos da unidade curricular e competências a desenvolver (1000 carateres);
Objetivos:
- Compreender os princípios de gestão e administração nas organizações e dinâmicas dos serviços de enfermagem;
- Compreender as políticas de saúde e sociais;
- Perceber a importância do trabalho da equipa multidisciplinar, mantendo relações de colaboração;
- Compreender as diferentes estratégias de garantia da qualidade e de gestão do risco;
- Demonstrar atenção sobre os desenvolvimentos/aplicações locais no campo das tecnologias da saúde.
Competências:
- Demonstre compreender as políticas de saúde e sociais;
- Contribua para um trabalho de equipa multidisciplinar e eficaz, mantendo relações de colaboração;
- Crie e mantenha um ambiente de cuidados seguro, através da utilização de estratégias de garantia da qualidade e
de gestão do risco;
- Demonstre atenção sobre os desenvolvimentos/aplicações.
Objectives of the curricular unit and competences to be developed (1000 caracteres)
Objetives:
- Understand the principles of management and administration in organizations and dynamics of nursing
services;
- Understanding health and social policies;
- Understand the importance of the work of the multidisciplinary team, keeping collaborative
relationships;
- Understanding the different strategies of quality assurance and risk management;
- Demonstrate attention on developments / local applications in the field of health technologies
Skills:
- Demonstrate understanding of the social and health policies;
- Contribute to a multidisciplinary team working and effective, maintaining collaborative relationships;
- Create and keep a safe environment of care through the use of strategies for quality assurance and risk
management;
- Demonstrate attention on developments / applications.
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Conteúdos programáticos (1000 carateres):
1. Administração e Gestão em Saúde;
2. Economia da Saúde;
3. Gestão de Recursos Humanos
4. Gestão de Recursos Materiais
5. Construção da Qualidade
6. Empreendedorismo e Inovação em Enfermagem
Syllabus (1000 caracteres)
1. Administration and Health Management;
2. Health Economics;
3. Human Resource Management
4. Material Resources Management
5. Quality Construction
6. Entrepreneurship and Innovation in Nursing

Referências bibliográficas (máximo três títulos):
Macedo, N., Macedo, V. (2005). Gestão hospitalar: manual prático. Lisboa: Lidel.
Malagón-Londoño, G., Galán Morera, R., Pontón Laverde, G. (2003). Administração hospitalar. (2ª ed.). (A. F. D.
Paulo, Trad.). Rio de Janeiro: Guanabara Koogan.
Nunes, R., Rego, G. (2002). Prioridades na saúde. Lisboa: McGraw-hill
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