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1.Identificação
Estágio com Relatório

Ano Lectivo:

2019-20

ão

Unidade Curricular:

aç

2.Detalhes da Unidade Curricular

Mestrado em Enfermagem na Área de Especialização de Enfermagem de Saúde Mental
e Psiquiatria

Ano Curricular

2

Semestre

1

ECTS

30

de

ce

rti

fic

Curso

3.Equipa Pedagógica

Francisca Caeiro Roberto Manso

Docentes

Francisca Roberto Manso, Luísa D' Espiney, Ana Melo, Isabel Costa Silva, Luís
Nabais; Joaquim Lopes; Patrícia Pereira e Paulo Seabra.

ef

eit

o

Regente / Coordenador

ra

4.Finalidade

lid
o

pa

Capacitar o estudante para desenvolver competências científicas, técnicas e relacionais que permitam a
prestação de cuidados de enfermagem especializados de saúde mental e psiquiatria à pessoa, à família, e
outros grupos, tendo por base uma enfermagem avançada.
5.Objetivos / Resultados de Aprendizagem

In

vá

- Planear e gerir cuidados de enfermagem de saúde mental e psiquiátrica à criança, ao jovem, ao adulto, ao
idoso e à família, em situações relacionadas com o ciclo de vida e com a situação de vivência da doença
mental;
- Desenvolver conhecimentos e capacidades para lidar com questões complexas, desenvolver soluções ou
emitir juízos em situações de cuidados, incluindo reflexões sobre as implicações e responsabilidades éticas e
psicossociais que resultem ou condicionem essas soluções e esses juízos;
- Mobilizar, de forma integrada, os conhecimentos adquiridos nas diferentes componentes da formação e a
capacidade de compreensão e de resolução de problemas em situações novas e não familiares, em contextos
alargados e multidisciplinares;
- Desenvolver um relatório, com base no projeto realizado no âmbito da prática de cuidados e na evidência
científica.
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6.Conteúdos Programáticos

vá
In

- O estágio é realizado em diferentes unidades de cuidados: Instituições públicas, privadas e de cariz religioso,
Organizações Não Governamentais (ONGs) de internamento e instituições de reabilitação psicossocial
existentes na comunidade;

lid

- As experiências de estágio implicam: a conceção, a gestão e a supervisão de cuidados de enfermagem à
criança, ao jovem, ao adulto, ao idoso e à família em situações ligadas às transições do ciclo de vida e à
experiência do adoecer mental;

o

- Mobilização da responsabilidade profissional, ética e legal;

pa

- Promoção do desenvolvimento pessoal e profissional;

ra

ef

- A mobilização de quadros de referência próprios da profissão e da área da especialidade e o recurso a
programas, modelos e técnicas de intervenção;

o

eit

- Elaboração de diários de aprendizagem reflexivos com base no Ciclo de Gibbs, sobre as experiências da
prática clínica:

de

- Acompanhamento continuado do estudante em reuniões de Orientação Tutorial para apresentação, discussão
e reflexão de situações de cuidados com base na prática clínica e na evidência científica.

ce

7.Demonstração da Coerência dos Conteúdos Programáticos com os Objetivos / Resultados de
Aprendizagem

rti

fic

- Os conteúdos programáticos incorporam as experiências de estágio em diferentes contextos clínicos,
permitindo desenvolver processos de prestação de cuidados à pessoa e à família, em situações complexas do
adoecer mental e nas várias transições ao longo do ciclo de vida.

ão
aç

- Desenvolver um projeto sobre uma problemática da prática de cuidados para efeitos de demonstração da
aquisição de competências na área.
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8.Carga Horária
(T) Teórico

ão

(TP) Teórico Pratico
(TC) Trabalho de campo
Anual
500

(OT) Orientação e
tutorial

25

rti

(E) Estágio

fic

(S) Seminário

ce

Horas
Contacto

aç

(PL) Prática Laboratorial

de

(O) Outra

eit

o

Horas dedicadas (Trabalho não acompanhado

750

ef

Total de horas de trabalho (Horas de contacto + horas dedicadas)

ra

9.Metodologias de Ensino

pa

- Metodologia de Projeto;

lid
o

- Monitorização do processo e resultados da implementação do projeto do estudante reforçando as
competências de autoaprendizagem, clínicas e critico-reflexivas;

In

10.Avaliação

vá

- Reuniões de Orientação Tutorial Individuais e em grupo.

A avaliação é realizada tendo em conta dois momentos: avaliação da componente clínica (50%) e do relatório
do trabalho realizado e sua discussão pública (50%). A classificação final é obtida através da média dos dois
momentos. A aprovação da UC está condicionada à obtenção de uma nota mínima, de 10 valores, em cada um
dos momentos.
11.Demonstração da Coerência das Metodologias de Ensino com os Objetivos / Resultados de
Aprendizagem
- O projeto de estágio assenta nos objetivos de aprendizagem, nas disposições curriculares, nas necessidades
e interesses do estudante.
- O projeto de estágio e o respetivo relatório explicitam o enquadramento conceptual de enfermagem que os
referenciam e orientam, bem como o planeamento, a implementação e a avaliação das intervenções de
enfermagem que concorrem para o desenvolvimento das diversas competências.
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vá
In
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lid

o
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pa
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ra
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ef

eit
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o
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de
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ce
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rti

fic
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ão
aç
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