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FICHA RESUMO DE UNIDADE CURRICULAR 
ANO LETIVO DE  2019-2020 

 
CURSO DE  LICENCIATURA EM ENFERMAGEM 

 

 

 Unidade curricular:  

 

Epistemologia da Enfermagem 
 

Curricular Unit: 

 

Nursing Epistemology 
 

 

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

 

OBJETIVOS 

A. Conhecer as diferentes teorias que sustentam a prática dos enfermeiros em matéria de saúde e cuidados de 

enfermagem; 

B. Perspetivar a sua prática profissional futura explicitando os pressupostos, crenças, valores e conceitos que o 

sustentam; 

C. Conhecer os instrumentos conceptuais que lhe permitam analisar criticamente a prática de enfermagem; 

D. Analisar os processos, métodos e instrumentos necessários para uma prestação de cuidados de enfermagem 

adequada; 

E. Avaliar a conceção dos cuidados e a tomada de decisão em enfermagem. 

 

COMPETÊNCIAS 

* De acordo com o "Regulamento do perfil de competências do enfermeiro de cuidados gerais" (Ordem dos 

Enfermeiros Portugueses, 2012) adquire as competências: 22, 28, 29,30,33, 38, 40, 44, 45, 47, 48, 61, 62, 63, 64, 65, 

66, 67.      
 

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

 

GOALS  

A. To know the different theories that support the practice of nurses in health and nursing care;  

B. Perspectives in their future professional practice, explaining the assumptions, beliefs, values and 

concepts that support them;  

C. To know the conceptual tools that allow him to critically analyze the practice of nursing;  

D. Analyze the processes, methods and instruments necessary for an adequate nursing care;  

E. Evaluate the conception of nursing care and decision making.  

 

SKILLS 

* According to "Regulamento do perfil de competências dos enfermeiros de cuidados gerais" (Ordem dos 

Enfermeiros Portugueses, 2012) acquires skills: 22, 28, 29,30,33, 38, 40, 44, 45, 47, 48, 61, 62, 63, 64, 65, 

66, 67.      
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Conteúdos programáticos (1000 carateres): 

 

TEORIA 

1. Conceitos de epistemologia e de epistemologia da enfermagem. 

2. Conceito de profissão/evolução da definição da enfermagem como profissão. 

3. Referencias teóricos em enfermagem. 

4. O processo de tomada de decisão. 

5. O processo de cuidados de enfermagem.    
 

Syllabus (1000 caracteres) 

 

THEORY 

1. Concepts of epistemology and epistemology of nursing. 

2. Concept of profession / evolution of the definition of nursing as a profession. 

3. Theoretical references in nursing. 

4. The process of decision making. 

5. The process of nursing care. 
 

 

Referências bibliográficas (máximo três títulos): 

 

George, J. B. (2000). Teorias de Enfermagem: os fundamentos à prática profissional. (4ª ed.). Porto Alegre: Artmed.  

Kérouack, S., Pepin, J., Ducharme, F., Duquette, A. & Major, F. (2007). El pensamiento enfermeiro. Barcelona: Elsevier 

Masson. 

Meleis, A. (2005). Theoretical Nursing: Development & Progress. (3º ed). London: Lippincott.  
 

 


