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FICHA RESUMO DE UNIDADE CURRICULAR 
ANO LETIVO DE  2021-2022 

 
CURSO DE  LICENCIATURA EM ENFERMAGEM 

 

 

 Unidade curricular:  

 

Ensino Clínico na Comunidade 
 

Curricular Unit: 

 

Clinical Practice in the Community   
 

 

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

 

1- Desenvolver a sua prática clinica tendo em conta as competências do enfermeiro de cuidados gerais em  

Cuidados de Saúde (Unidade de Saúde Familiar); 

2-Conhecer as responsabilidades enquanto membro de uma equipa multidisciplinar e representante de uma classe 

profissional. 

Tendo em conta os conteúdos programáticos das diferentes unidades curriculares que compõe o plano de estudos 

do curso e os objectivos delineados e as metodologias de ensino utilizadas (expositiva, demostrativa, Problem-

Based Learning e treino em laboratório e em contexto real de trabalho), o estudante passa a ser um participativo 

ativo com a possibilidade de adquirir, desenvolver e mobilizar de forma integrada conhecimentos e aptidões para o 

desempenho de competências nos domínios das Competências do Enfermeiro de Cuidados Gerais 

(Domínios/Competências OE). 
 

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

 

1-Develop your clinical practice given the nursing skills of general care in Health Care (Unit Family Health); 

2-Know the responsibilities as a member of a multidisciplinary team and representative of a professional 

class. 

Having regard to the syllabus of different courses that make up the course syllabus and outlined 

objectives and teaching methods used (expository, demonstrative, Problem-Based Learning and training in 

the laboratory and on-the-job), the student becomes an active participatory with the ability to acquire, 

develop and mobilize seamlessly knowledge and skills to perform skills in the areas of General Care Nurse 

Competency. (Domains/Skills OE). 
 

 

Conteúdos programáticos (1000 carateres): 

 

Modalidade estágio:Todos os conteúdos das diferentes unidades curriculares que compõem o plano de estudos até 

ao momento do ensino clinico. 

Modalidade OT: Orientação na elaborção de uma sessão de educação para a saúde a ser implemantada durante o 

estágio. 
 

Syllabus (1000 caracteres) 
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All contents of the different courses that make up the syllabus until the time of clinical education. 

OT modality: Orientation in the elaboration of a health education session to be implemented during the 

internship.  
 

 

Referências bibliográficas (máximo três títulos): 

 

Bibliografia referenciada nas diferentes unidades curriculares do plano de estudos do curso. 
 

 


