FICHA DE UNIDADE CURRICULAR
Unidade Curricular: [6734008] Estágio com Relatório

1.Identificação
Estágio com Relatório

Ano Lectivo:

2020-21

ão

Unidade Curricular:

aç

2.Detalhes da Unidade Curricular

Pós-Licenciatura de Especialização em Enfermagem Médico-Cirúrgica, Vertente
Enfermagem Oncológica

Ano Curricular

2

Semestre

1

ECTS

30

3.Equipa Pedagógica

de

ce

rti

fic

Curso

Alexandra Pinto Santos

Docentes

Alexandra Pinto Santos, Deolinda Antunes da Luz, Óscar Ferreira, Patrícia Alves

ef

eit

o

Regente / Coordenador

4.Finalidade

In

vá

lid
o

pa

ra

Desenvolver competências instrumentais, interpessoais e sistémicas que permitam analisar e resolver
problemas suscitados pelo cuidar de pessoas nas várias etapas da trajetória da sua doença oncológica e sua
família aplicando conhecimentos e as capacidades de, compreensão e adaptação a situações novas, não
familiares e complexas, especificamente em contextos alargados e multidisciplinares tanto intra como
extra-hospitalares demonstrando preocupação com a qualidade dos cuidados e as implicações clínicas da
evidência científica.
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5.Objetivos / Resultados de Aprendizagem

vá
In

- Analisar a responsabilidade que acresce ao enfermeiro especialista na área de intervenção médico-cirúrgica
de enfermagem oncológica relativamente ao enfermeiro de cuidados gerais nos domínios ético, legal, da
melhoria da qualidade dos cuidados, da gestão dos cuidados e da formação própria e dos pares e tendo por
referência os Planos Oncológicos Nacionais e as estatísticas da saúde;

lid

- Cuidar de pessoas com doença oncológica em variados estadios da sua doença (ativa, em remissão, paliativa,
de sobrevivência, em fim de vida), tendo por base princípios humanistas, uma filosofia de cuidados de
enfermagem, uma prática baseada na evidência e as competências específicas propostas pela EONS e a OE;

o

pa

- Agir como perito nas equipas multiprofissionais onde está integrado, preocupando-se com a articulação das
entidades e serviços de cuidados primários, secundários e terciários necessários à continuidade dos cuidados
de enfermagem/saúde da pessoa com doença oncológica e sua família desenvolvendo a função de nurse
navigator e de patient advocacy;

ra

ef

eit

- Intervir na área da formação de profissionais de saúde e populações demonstrando capacidade de comunicar
as suas conclusões e de fundamentar crítica e cientificamente as informações dadas;

o

- Elaborar um relatório de estágio revelador, da consecução das atividades planeadas segundo metodologias
próprias, da capacidade de reflexão sobre a prática, de pensamento crítico e dos contributos que as
aprendizagens deram para o desenvolvimento das competências de especialista e de mestre.

de

rti

As experiências de estágio implicam:

ce

6.Conteúdos Programáticos

fic

- Conceção, gestão e supervisão de cuidados de enfermagem à pessoa e sua família com uma doença
oncológica ou risco de a desenvolver;

ão
aç

- Integração da responsabilidade ética e legal, bem como de modelos de gestão da qualidade de cuidados de
enfermagem na sua prática diária;
- Orientação da sua intervenção por modelos de referência próprios da profissão de Enfermagem, e
particularmente da área da enfermagem oncológica, utilizando para isso, planos, programas e outros
instrumentos necessários ao desenvolvimento da qualidade dos cuidados de enfermagem e ao desenvolvimento
profissional;
- Reflexão da prática com base na evidência e numa lógica de enfermagem avançada, que deve ser realizada
em unidades do sector público ou privado, hospitalares e comunitários, que prestem assistência à pessoa e
família com cancro (em pelo menos 3 unidades, dos seguintes tipos: de internamento de Medicina, Cirurgia,
Cuidados Intensivos, Cuidados Intermédios, Cuidados Paliativos, cuidados Continuados e de consultas de
enfermagem em Centros de Saúde ou Clínicas Multidisciplinares e da Dor).
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7.Demonstração da Coerência dos Conteúdos Programáticos com os Objetivos / Resultados de
Aprendizagem

aç

ão

O estágio com relatório assenta nos interesses do estudante e é orientado por um enquadramento conceptual
de enfermagem; os aspetos teóricos e os processos metodológicos do trabalho de projeto sustentam uma
prática como perito nas equipas multiprofissionais.

fic

8.Carga Horária

rti

(T) Teórico

ce

(TP) Teórico Pratico
(PL) Prática Laboratorial

de

(TC) Trabalho de campo
(E) Estágio

500

(OT) Orientação e
tutorial

25

Anual

o

(S) Seminário

eit

Horas
Contacto

ra

ef

(O) Outra

pa

Horas dedicadas (Trabalho não acompanhado

vá

9.Metodologias de Ensino

750

lid
o

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

In

A metodologia de ensino transversal ao percurso de estágio é feita pelo trabalho de projeto concebido na UC de
Opção II e realizado nos estágios desta UC. A escolha dos locais de estágio (no mínimo de 3) são consistentes
com este projeto, tendo sido selecionados em conjunto com o docente orientador, e sempre supervisionados por
um enfermeiro especialista desse local, com o qual se estabelece um contrato de aprendizagem.
A prática reflexiva é outra metodologia transversal ao estágio usando-se vários métodos na sua realização
(Ciclo de Gibbs, modelos de supervisão clínica, notas de campo, etc.) articulados com um pensamento crítico e
acompanhada pelo docente orientador.
As orientações tutoriais, em grupo ou individuais, permitem uma monitorização contínua das competências
desenvolvida, pelo estudante e do projeto.
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10.Avaliação

vá
In

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.

lid

11.Demonstração da Coerência das Metodologias de Ensino com os Objetivos / Resultados de
Aprendizagem

o

pa

Os conteúdos programáticos incorporam as experiências e metodologias de trabalho que permitam ao
estudante desenvolver um projeto sobre uma problemática na área de enfermagem, com efeitos na qualidade
de cuidados.

ra

A divulgação dos resultados será efetuada pela redação do relatório e pela discussão pública.
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