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

Unidade curricular:
Ensino Clínico: Opção
Curricular Unit:
Clinical Training Option

Objetivos da unidade curricular e competências a desenvolver (1000 carateres);
Objetivos:
Pretende-se que durante este Ensino Clínico o estudante seja capaz de prestar cuidados, tendo por base
competências científicas, técnicas e relacionais, que lhes permita:
- Acolher a pessoa/família de forma humanizada e personalizada, tendo a preocupação de desenvolver um
ambiente terapêutico;
- Aplicar a Metodologia Cientifica do Trabalho de Enfermagem;
- Garantir a continuidade de cuidados; utilizando todos os meios disponíveis;
- Conhecer as responsabilidades enquanto membro de uma equipa multidisciplinar e representante de uma classe
profissional.
Competências:
- Acolhe a pessoa/família de forma humanizada e personalizada, tendo a preocupação de desenvolver um
ambiente terapêutico;
- Aplica a Metodologia Cientifica do Trabalho de Enfermagem;
- Garante a continuidade de cuidados; utilizando todos os meios disponíveis;
- Conhece as responsabilidades enquanto membro de uma equipa multidisciplinar e representante de uma classe
profissional.
Objectives of the curricular unit and competences to be developed (1000 caracteres)
It is intended that during this Clinical Teaching the student is able to provide care, based on relevant
scientific, technical and relational, enabling them to:
- Welcoming the person / family of a humanized and personalized, care to develop a therapeutic
environment;
- Implement the Scientific Methodology of Labour of Nursing;
- Ensuring continuity of care, using all available means;
- To know the responsibilities as a member of a multidisciplinary team and representative of a
professional class.
Competences:
-Welcomes the person / family of a humanized and personalized, taking care to develop a therapeutic
environment;
- Applies the Scientific Methodology in Nursing Care;
- Ensures continuity of care, using all available means;
- Knows the responsibilities as a member of a multidisciplinary team and a representative of the
professional class.
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Conteúdos programáticos (1000 carateres):
Todos os conteúdos das diferentes unidades curriculares que compõem o plano de estudos até ao momento do
ensino clinico
Syllabus (1000 caracteres)
All contents of the different courses that make up the syllabus until the time of clinical education.

Referências bibliográficas (máximo três títulos):
Bibliografia referenciada nas diferentes unidades curriculares do plano de estudos do curso.
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