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

Unidade curricular:
Epistemologia da Enfermagem
Curricular Unit:
Nursing Epistemology

Objetivos da unidade curricular e competências a desenvolver (1000 carateres);
A. Conhecer conceitos-chave da espitemologia e da epistemologia em enfermagem;
B. Conhecer as diferentes teorias que sustentam a prática dos enfermeiros em matéria de saúde e cuidados de
enfermagem;
C. Perspetivar a prática profissional futura explicitando os pressupostos, crenças, valores e conceitos que a
sustentam.
Objectives of the curricular unit and competences to be developed (1000 caracteres)
A. To know key concepts of spiritualism and epistemology in nursing;
B. To know the different theories that support nurses' practice in health and nursing care;
C. To perspective future professional practice, explaining the assumptions, beliefs, values and concepts
that support it.

Conteúdos programáticos (1000 carateres):
TEORIA
1. Conceitos de epistemologia e de epistemologia da enfermagem.
1.1. A linguagem do pensamento teórico.
1.2. Bases científicas da profissão.
1.3. Conhecimento, teoria e conceitos epistemológicos.
1.4. A Enfermagem como disciplina orientada para a prática.
1.5. A Enfermagem como ciência do conhecimento.
1.6.Domínio do conhecimento da Enfermagem.
2. Referencias teóricos em enfermagem.
2.1. Perspetivas e influências comuns aos diferentes modelos de enfermagem.
2.2. Modelos conceptuais mais conhecidos que se inscrevem em cada uma das Escolas: conteúdos e elementos
chaves que os caracterizam.
Syllabus (1000 caracteres)
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THEORY
1. Concepts of epistemology and epistemology of nursing.
1.1. The language of theoretical thought.
1.2. Scientific bases of the profession.
1.3. Knowledge, theory and epistemiological concepts.
1.4. Nursing as a discipline oriented to practice.
1.5. Nursing as a science of knowledge.
1.6. Knowledge domain of Nursing.
2. Theoretical references in nursing.
2.1. Perspectives and influences common to the different nursing models.
2.2. Most familiar conceptual models that are inscribed in each one of the Schools: contents and key
elements that characterize them.

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.
Lucília Nunes (2017). Para uma Epistemologia da Enfermagem. Loures: Lusodidacta.
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