FICHA RESUMO DE UNIDADE CURRICULAR
ANO LETIVO DE 2021-2022
CURSO DE LICENCIATURA EM ENFERMAGEM

Unidade curricular:
Enfermagem e Identidade Profissional
Curricular Unit:
Nursing and Professional Identity

Objetivos da unidade curricular e competências a desenvolver (1000 carateres);
A. Descrever o enquadramento concetual da profissão de enfermagem;
B. Identificar marcos da história da profissão de enfermagem;
C. Descrever o desenvolvimento da imagem social do profissional de enfermagem;
D. Descrever as mudanças ocorridas na prática e na formação de Enfermagem;
E. Identificar os contributos das organizações na construção da identidade Profissional de Enfermagem;
F. Definir o que são cuidados de enfermagem e funções do enfermeiro;
G. Descrever os enunciados descritivos da qualidade do exercício profissional dos enfermeiros.
H. Conhecer normas de elaboração de pesquisa bibliográfica e trabalhos científicos.
Objectives of the curricular unit and competences to be developed (1000 caracteres)
A. To describe the concetual framework of the nursing profession;
B. To identify milestones in the history of the nursing profession;
C. To describe the development of the social image of the nursing professional;
D. To describe the changes that have occurred in Nursing practice and training;
E. To identify the contributions of the organizations in the construction of the professional Identity of
Nursing
F. To define what nursing care and nursing functions are;
G. To describe the descriptive statements of the quality of the professional practice of nurses.
H. To know the norms of elaboration of bibliographical research and scientific works.

Conteúdos programáticos (1000 carateres):
TEÓRICO
1. Construção da identidade social de enfermagem.
2. A Enfermagem, profissão em desenvolvimento perspetiva histórica.
3. A evolução do ensino de enfermagem em Portugal.
4. Padrões de Qualidade da Ordem dos Enfermeiros.
TEÓRICO-PRÁTICO
IE.131A/04

Página 1 de 2

5. Orientações pedagógicas à elaboração de trabalhos escritos, abordagem prática de normas e pesquisas
bibliográficas.
Syllabus (1000 caracteres)
THEORETICAL
1. Construction of the social identity of nursing.
2. A Nursing, profession in historical perspective perspective.
3. The evolution of nursing education in Portugal.
4. Quality Standards of the Nurses' Order.
THEORETICAL AND PRACTICAL
5. Pedagogical guidelines for the elaboration of written works, practical approach of norms and
bibliographical researches

Referências bibliográficas (máximo três títulos):
George, J. (2000). Teorias de Enfermagem: os Fundamentos à Prática Profissional. (4ªed.). Porto Alegre: ArtMed.
Ordem dos Enfermeiros (2012). Regulamento do perfil de Competências do Enfermeiro de Cuidados Gerais. Lisboa:
Ordem dos Enfermeiros.
Lucília Nunes (2017). Para uma Epistemologia da Enfermagem.Loures: Lusodidacta
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