FICHA RESUMO DE UNIDADE CURRICULAR
ANO LETIVO DE 2019-2020
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:
a. Compreender os princípios de gestão e administração nas organizações e nas dinâmicas dos serviços e cuidados
de enfermagem;
b. Refletir sobre as diferentes estratégias de garantia da qualidade e de gestão do risco;
c. Conhecer a importância do empreendedorismo na melhoria contínua e um conjunto de ferramentas de
interligação entre a inovação e a criação de valor (cuidados de enfermagem, pessoa, comunidades, potencial
económico) na sociedade atual;
Competências:
I. Compreende os princípios de gestão e administração nas organizações e nas dinâmicas dos serviços e cuidados
de enfermagem;
II. Contribua para um trabalho de equipa multidisciplinar e eficaz, mantendo relações de colaboração;
III. Compreende a importância do empreendedorismo e da inovação como potenciadores da criação de valor e na
melhoria continua das respostas em saúde;
Objectives of the curricular unit and competences to be developed (1000 caracteres)
Objectives:
a. Understand the principles of management and administration in organizations and the dynamics of
nursing services and care;
b. Reflect on the different strategies of quality assurance and risk management;
c. To know the importance of entrepreneurship in continuous improvement and a set of interconnection
tools between innovation and value creation (nursing care, people, communities, economic potential) in
today's society;
Skills:
I. Understands the principles of management and administration in organizations and the dynamics of
nursing care and services;
II. Contribute to a multidisciplinary and effective teamwork, maintaining collaborative relationships;
III. It understands the importance of entrepreneurship and innovation as enhancers of value creation and
the continuous improvement of health responses;

IE.131A/04

Página 1 de 2

Conteúdos programáticos (1000 carateres):
1. Administração e Gestão em Saúde - Políticas de Saúde
2. Economia da Saúde;
3. Gestão e organização dos cuidados de enfermagem
4. Gestão de Recursos Humanos
5. Gestão de Recursos Materiais
6. Construção da Qualidade - Governação Clínica;
7. Motivação e Liderança de Equipas
8. Processo de Tomada de Decisão
9. Supervisão de Clínica
10. Empreendedorismo e Inovação em Enfermagem
Syllabus (1000 caracteres)
1. Health Administration and Management - Health Policies
2. Health Economics;
3. Management and organization of nursing care
4. Human Resources Management
5. Materials Resource Management
6. Quality Construction - Clinical Governance;
7. Motivation and Team Leadership
8. Decision-Making Process
9. Clinical Supervision
10. Entrepreneurship and Innovation in Nursing

Referências bibliográficas (máximo três títulos):
Campos, A., & Simões, J. (2011). O percurso da saúde: Portugal na Europa. Coimbra: Almedina.
Rego, G. (2010). Gestão da Saúde. Lisboa: Prata & Rodrigues.
Barros, P. P. (2013). Economia da Saúde: Conceitos e Comportamentos. (3ª ed.). Coimbra: Editora Almedina.
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