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

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

Objetivos da unidade curricular e competências a desenvolver (1000 carateres);
Pretende-se que o aluno desenvolva capacidades que lhe permitam:
- Adquirir conhecimentos sobre a evolução histórica da profissão;
- Conhecer elementos caraterizadores da profissão de enfermagem;
- Compreender a importância da profissão de enfermagem, tendo em conta as mudanças sociais e culturais a nível
nacional e internacional.
Pretende-se que os estudantes tenham estruturado uma aprendizagem que lhes permita desenvolver as seguintes
competências:
- Revela conhecimentos sobre aspetos relacionados com a história da profissão de enfermagem;
- Revela conhecimentos sobre aspetos caraterizadores da profissão de enfermagem;
- Reflete sobre as mudanças ocorridas na prática e na formação em enfermagem;
- Revela conhecimentos sobre o desenvolvimento da imagem social do profissional de enfermagem;
- Revela conhecimentos sobre a construção da identidade profissional de Enfermagem;
- Identifica contributos das organizações na construção da identidade profissional de enfermagem.
Objectives of the curricular unit and competences to be developed (1000 caracteres)
It is intended that the student develops capabilities to:
- Acquire knowledge about the historical evolution of the profession;
- Meet characteristic elements of the nursing profession;
- Understand the importance of the nursing profession, taking into account the social and cultural
changes at national and international level.
It is intended that students have a structured learning that allows them to develop the following skills:
- Reveal knowledge about aspects related to the history of the nursing profession;
- Reveal knowledge about aspects that characterize the nursing profession;
- Reflect on the changes in practice and training in nursing;
- Reveal knowledge about the development of the social image of professional nursing;
- Reveal knowledge about the construction of professional identity of Nursing;
- Identify contributions of organizations in the construction of nursing professional identity.
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Conteúdos programáticos (1000 carateres):
Construção da identidade social de enfermagem:
- Contextualização da Enfermagem;
- Enquadramento sócio -cultural e político;
- A Enfermagem, profissão em desenvolvimento: perspetiva histórica;
- As organizações profissionais de enfermagem de âmbito nacional e internacional;
- A evolução do ensino de enfermagem em Portugal.
Syllabus (1000 caracteres)
Construction of social identity in nursing:
- Nursing contextualization;
- Socio-cultural and political framework;
- Nursing, a developing profession: historical perspective;
- Professional nursing organizations of national and international scope;
- The evolution of nursing education in Portugal.

Referências bibliográficas (máximo três títulos):
Nightingale, F. (2005). Notas Sobre Enfermagem: O que é e o que não é. Lusociência.
Ordem dos Enfermeiros. (2004). Competências do Enfermeiro de Cuidados Gerais. Ordem dos Enfermeiros.
Serra, M. (2013). Aprender a ser Enfermeiro. Lusociência.
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