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2.Detalhes da Unidade Curricular

Pós-Licenciatura de Especialização em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiatria

Ano Curricular

1

Semestre

2

ECTS

6
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3.Equipa Pedagógica

Regente: Francisca Manso; Paulo Seabra (por substituição)

Docentes

Paulo Seabra, Joaquim Lopes, António Nabais, Luis Nabais; António Ferreira
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Regente / Coordenador
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4.Finalidade
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o

Capacitar o estudante para desenvolver competências de intervenção psico e socioterapêutica e psicossocial
aos indivíduos, famílias e grupos.
5.Objetivos / Resultados de Aprendizagem

In

vá

- Aprofundar conhecimentos que permitam conceber, e desenvolver diferentes metodologias de intervenção
psicossocial (psicoeducativo), psico e socioterapêutica;
- Problematizar o processo de cuidados ao cliente (indíviduo, familia e/ou grupos), espelhando uma
compreensão e pensamento crítico-reflexivo ao nível de Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiatria;
- Fundamentar as intervenções à luz da evidência científica, do conhecimento de enfermagem e de outras
ciências;
- Planear, incrementar e avaliar técnicas de intervenção psicossocial, psico e socioterapêutica em diferentes
etapas do ciclo de vida.
6.Conteúdos Programáticos
1. Modelos teóricos de Stress. Técnicas de relaxamento e imagéticas
2. Modelos e Técnicas de Intervenção Psicoeducativos (Individuais e Familiares)
3. Técnicas expressivas no apoio à pessoa com dependência de substâncias psicoativas
4. Técnicas de inspiração Cognitivo-Comportamental na Gestão da Doença Mental
5. Modelos e Instrumentos Integrados de Cuidados: Terapeuta de Referência
6. Instrumentos e atividades de apoio à concepção, implementação e avaliação de intervenções de Enfermagem
de Saúde Mental e Psiquiatria.
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7.Demonstração da Coerência dos Conteúdos Programáticos com os Objetivos / Resultados de
Aprendizagem

vá
In

- Os conteúdos programáticos foram definidos tendo por base os objetivos que se pretendem alcançar para esta
unidade curricular.

lid

Os conteúdos programáticos incorporam diferentes perspetivas no âmbito da intervenção na promoção da
saúde mental, na prevenção e na reabilitação psicossocial nas várias transições ao longo do ciclo de vida. A
abordagem integrada permitirá que os estudantes desenvolvam os conhecimentos e as competências previstas
no programa, garantindo-se a coerência entre os conteúdos programáticos e os objetivos.
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8.Carga Horária

36
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(PL) Prática Laboratorial 12
(TC) Trabalho de campo

(OT) Orientação e
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fic

rti

Horas dedicadas (Trabalho não acompanhado

ce

(O) Outra

9.Metodologias de Ensino
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Total de horas de trabalho (Horas de contacto + horas dedicadas)

60

Metodologias com recurso:
1) Método expositivo/interativo; a) leitura de textos, artigos, estudos de caso e visualização de vídeos; b) análise
crítica de textos e vídeos e discussão em sala de aula;
2) Prática Simulada
Implementam-se várias metodologias de intervenção em enfermagem de saúde mental e psiquiatria de acordo
com as temáticas
Os métodos e estratégias pretendem desenvolver conhecimentos, compreensão e competências ao nível do
planeamento, implementação e avaliação de intervenções psico e socioterapêuticas, psicossociais e
psicoeducativas
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10.Avaliação
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O processo de Avaliação nesta Unidade Curricular pode realizar-se através de duas modalidades: a) A
avaliação contínua e b) Avaliação final.
a) Avaliação contínua
1. Propõe-se a realização de um trabalho escrito individual que corresponde a (30%) da classificação final.
2. Realização de um trabalho de grupo (70%) com uma componente teórico-prática.

rti

b) Avaliação Final
A avaliação é por exame final de natureza sumativa (Prova escrita individual).
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11.Demonstração da Coerência das Metodologias de Ensino com os Objetivos / Resultados de
Aprendizagem
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As metodologias de ensino permitem capacitar o estudante nas vertentes teórica e prática. Inclui momentos de
exposição da parte do professor com actividades, realizadas pelos estudantes, incidindo na pesquisa, análise e
discussão e exercícios de demonstração de técnicas de intervenção que visam a preparação técnica do
enfermeiro de saúde mental e psiquiatria.
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