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1.Identificação
Inovação e Mudança em Organizações de Saúde

Ano Lectivo:

2020-21

ão

Unidade Curricular:

aç

2.Detalhes da Unidade Curricular

Mestrado em Enfermagem na Área de Especialização de Gestão em Enfermagem

Ano Curricular

1

Semestre

2

ECTS

6

ce
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Curso

de

3.Equipa Pedagógica
Teresa Santos Potra

Docentes

Teresa Santos Potra, Graça Quaresma; peritos externos

eit

o

Regente / Coordenador

ef

4.Finalidade

pa

ra

Dotar os formandos de competências que permitam a participação no desenvolvimento de organizações de
saúde qualificantes, competitivas e com elevados padrões de qualidade.
5.Objetivos / Resultados de Aprendizagem

In

vá

lid
o

Desenvolver capacidades que favoreçam a adaptação / adesão ao processo de inovação e mudança
como meio de desenvolvimento organizacional.
Compreender as várias dinâmicas associadas à mudança organizacional, particularmente as que se
referem, aos processos de inovação.
Problematizar situações da prática de enfermagem suscetíveis de melhoria contínua da qualidade.
Planear um projeto de melhoria contínua da qualidade.
Aplicar ferramentas da qualidade.
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6.Conteúdos Programáticos
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1)A mudança e desenvolvimento organizacional: Modelos, elementos, tipos de estratégias;
2)A inovação e o empreendedorismo em saúde: Conceitos; casos práticos;
3)A gestão da informação em enfermagem;
4)A qualidade e desenvolvimento dos serviços de saúde:

lid

Conceitos;
Modelo de avaliação em saúde de Donabedian;
The Quality Caring Model©;
Padrões de Qualidade dos Cuidados de Enfermagem;
Sistemas de gestão da qualidade em saúde;
Auditoria em saúde: Conceitos, Objetivos, Metodologias e exemplos práticos;
Projetos de melhoria contínua da qualidade - Conceitos e Estrutura;
Indicadores de Enfermagem: Conceitos, Tipos e Critérios de construção - Ferramentas da qualidade.
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7.Demonstração da Coerência dos Conteúdos Programáticos com os Objetivos / Resultados de
Aprendizagem
Os conteúdos programáticos foram selecionados e organizados de forma a desenvolver nos estudantes saberes
e competências que lhes permitam ser proativos e participar ativamente no desenvolvimento de organizações
de saúde competitivas, seguras e com elevados padrões de cuidados.
São explorados conceitos relacionados com a mudança e desenvolvimento organizacional, a inovação e o
empreendedorismo em saúde e apresentados casos práticos que promovem a sua análise e discussão.
Os estudantes são dotados de conhecimentos que lhes permite identificar fatores relevantes para a segurança
do doente e o papel do enfermeiro com funções de gestão nesse âmbito.
A temática da qualidade em enfermagem é privilegiada considerando os referenciais teóricos desenvolvidos e
ainda a preparação dos estudantes para análise de indicadores da qualidade dos cuidados e o planeamento e
implementação de projetos de melhoria contínua da qualidade dos cuidados de enfermagem com vista a
torná-los peritos nesta área.
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8.Carga Horária
45

(T) Teórico

ão

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

(S) Seminário

fic

Horas
Contacto

aç

(PL) Prática Laboratorial

rti

(E) Estágio

ce

(OT) Orientação e
tutorial

de

(O) Outra

eit

o

Horas dedicadas (Trabalho não acompanhado

150

ef

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

ra

9.Metodologias de Ensino

pa

Sessões teóricas com recurso a exercícios e análise de casos práticos.

OU

vá

Exame final (100%)

lid
o

10.Avaliação

In

Avaliação contínua * - Participação nas aulas (20%) + Trabalho de grupo com apresentação oral e escrita
(80%).
* Os estudantes que optem por avaliação contínua deverão ter presença em pelo menos 70% das sessões
letivas
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11.Demonstração da Coerência das Metodologias de Ensino com os Objetivos / Resultados de
Aprendizagem

lid

vá
In

A forma de abordagem das matérias nas sessões letivas procura promover o desenvolvimento de
conhecimentos partindo-se da explanação de conceitos, mas estimulando o envolvimento ativo dos estudantes
através da reflexão e análise crítica das práticas em uso nos seus contextos, da análise de bibliografia
atualizada e pertinente e da análise de situações práticas.

o

Durante as sessões letivas desenvolve-se o treino da utilização de ferramentas da qualidade e de elaboração
de projetos de melhoria contínua da qualidade e de definição de indicadores da qualidade de estrutura,
processos e resultados. Estes exercícios realizam-se, quase sempre, em grupo e a sua elaboração dá suporte à
elaboração do trabalho final.
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O acompanhamento por parte dos docentes na aplicabilidade operacional destes conteúdos programáticos é
realizado de forma presencial procurando promover nos estudantes a auto aprendizagem, o trabalho em equipa,
a análise crítica e de análise e capacidades instrumentais de aplicação de ferramentas de gestão.
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