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FICHA RESUMO DE UNIDADE CURRICULAR 
ANO LETIVO DE  2019-2020 

 
CURSO DE  LICENCIATURA EM ENFERMAGEM 

 

 

 Unidade curricular:  

 

Ensino Clinico na Comunidade  
 

Curricular Unit: 

 

Clinical Teaching in the Community 
 

 

Objetivos da unidade curricular e competências a desenvolver (1000 carateres); 

 

Atuar em contexto especifico de cuidados de forma fundamentada, ao ind.íviduo, família e comunidade,  tendo em 

conta as suas necessidades, mobilizando e aplicando os conhecimentos e técnicas adequadas com vista à 

realização das melhores práticas. 

Realizar sessões de EpS de acordo com as necessidades sentidas e expressas do individuo, da família e da 

comunidade , em contextos específicos de cuidados. 

Saber analisar os resultados das sessões de EpS por forma a redefinir o plano de intervenção, o qual visa a 

otimização do bem estar do individuo ao longo do seu ciclo vital, da família e da comunidade. 

Aplicar o PE em todas as suas etapas ; Estabelecer uma comunicação e relação interpessoal eficaz 

Promover um ambiente seguro na prática de cuidados 

Promover CS interprofissionais valorizando os papéis e as capacidades de todos os membros da equipa de saúde.; 

Revelar capacidade em assumir a delegação de tarefas e respetiva supervisão do pessoal funcionalmente 

dependente do enfermeiro 
 

Objectives of the curricular unit and competences to be developed (1000 caracteres) 

 

To act on specific context of health care, with a reasoned judgment, to the person, family and populations, 

tarjet to their needs, mobilizing and applying knowledge and techniques in order to achieve best practice. 

Implement health education sessions tailored to individual, family and community needs,  in specific 

contexts of care.; To be able to analyze health education sessions results in order to redefine the plan of 

action, which aims to optimize individuals well being throughout their life cycle, as well as family and 

community well being.; Apply nursing process methodology in all its phases. 

Establish communication and effective interpersonal relationship. 

Promote a safe environment in clinical practice. 

Promote a multiprofessional healthcare valuing the roles and capacities of all members of the healthcare 

team. 

Demonstrate capability to assume task delegation and supervision of ones who are functionally dependent 

of nursing staff. 
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Conteúdos programáticos (1000 carateres): 

 

Todos os conteúdos dos programas das unidades curriculares que integram o plano de estudos até ao momento do 

ensino clínico. Em particular, os conteúdos que contribuem para: i) a tomada de decisão e concepção dos cuidados 

de enfermagem que respondam às solicitações individuais das pessoas/familia/comunidade e as capacite para a 

gestão dos processos de saúde e bem estar; ii) estabelecer comunicação e relação pessoal com a 

pessoa/família/comunidade; iii) prática de cuidados de qualidade e responsável.      

 

Syllabus (1000 caracteres) 

 

The syllabus  from all curricular units, of the study plan, that have been teached before this clinical 
practice. Especially, those syllabus that contribute: i) to decison making and the provision of nursing care 
for people/family/community in order to empower them to manage their health and welbeing; ii) to 
achive good communication and interpersonal relationships; iii) to practice nursing care with quality and 
responsability. 
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