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

Unidade curricular:
Epistemologia da Enfermagem
Curricular Unit:
Epistemology of Nursing

Objetivos da unidade curricular e competências a desenvolver (1000 carateres);
Pretende-se que o aluno desenvolva capacidades que lhe permitam:
- Analisar aspetos relacionados com a construção do conhecimento de enfermagem;
- Refletir sobre os contributos das diferentes teorias de enfermagem;
- Desenvolver competências para uma prática profissional reflexiva.
Com o trabalho a desenvolver na unidade curricular pretende-se que os estudantes tenham estruturado uma
aprendizagem que lhes permita desenvolver as seguintes competências:
- Compreende a conceção de enfermagem;
- Conhece diferentes conceitos de cuidados;
- Identifica diferentes correntes do pensamento em enfermagem;
- Elabora pensamento crítico e reflexivo sobre a conceção das práticas de enfermagem;
- Identifica conceitos fundamentais em enfermagem.
Objectives of the curricular unit and competences to be developed (1000 caracteres)
It is intended that the student develops capabilities to:
- Acquire knowledge about the historical evolution of the profession;
- Meet characteristic elements of the nursing profession;
- Understand the importance of the nursing profession, taking into account the social and cultural
changes at national and international.
It is intended that students have a structured learning that allows them to develop the following kills:
- Reveals knowledge about aspects related to the history of the nursing profession; Knowledge, reveals
aspects that characterize the profession of nursing;
- Reflect on the changes in practice and training in nursing;
- Reveals knowledge about the development of the social image of professional nursing;
- Reveals knowledge about the construction of professional identity of Nursing;
- Identifies contributions of organizations in the construction of nursing professional identity.
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Conteúdos programáticos (1000 carateres):
A CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO EM ENFERMAGEM
A linguagem do pensamento teórico;
Bases científicas da profissão;
Conhecimento, teoria, conceitos;
As grandes correntes do pensamento em enfermagem.
Referenciais teoricos
Perspetivas de vários autores;
Os diferentes componentes dos modelos teóricos de enfermagem;
A conceção dos cuidados.
PROCESSOS DE PENSAMENTO PARA A TOMADA DE DECISÃO EM ENFERMAGEM
Syllabus (1000 caracteres)
CONSTRUCTION OF KNOWLEDGE IN NURSING
The language of theoretical thought;
Scientific bases of the profession;
Knowledge, theory, concepts;
The main currents of thought in nursing.
Theoretical nursing
Perspectives of various authors;
The different components of theoretical models of nursing;
The concept of care.
THOUGHT FOR THE PROCESSES OF DECISION-MAKING IN NURSING

Referências bibliográficas (máximo três títulos):
Tomey, A. M., Alligood, M. Rail. (2004) .Teóricas de Enfermagem e a Sua Obra.Loures: Lusociência.
Watson, J. (2002). Enfermagem: ciência humana e cuidar uma teoria de enfermagem. Loures: Lusociência.
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