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MESTRADO EM
ENFERMAGEM

APRESENTAÇÃO
Este Mestrado pretende desenvolver conhecimentos e competências para intervenção 
especializada num domínio de enfermagem, evidenciado em níveis elevados de 
julgamento clínico e tomada de decisão, tendo em conta as respostas humanas aos 
processos de vida e aos problemas de saúde; promover a melhoria da qualidade dos 
cuidados de saúde, com recurso à inves� gação, a uma prá� ca baseada na evidência e 
aos referenciais é� cos e deontológicos; capacitar para a governação clínica, a liderança 
de equipas e de projetos bem como para a supervisão e gestão dos cuidados, nos 
diferentes contextos da prá� ca clínica; contribuir para o desenvolvimento da disciplina 
e da formação especializada. Esta oferta forma� va, com as suas caracterís� cas de 
mestrado profi ssionalizante, entrecruza-se com a inves� gação e a extensão comunitária. 
Ao propor formar mestres em áreas especializadas de enfermagem, visamos qualifi car 
profi ssionais para uma prestação de cuidados diferenciada e qualidade acrescida. 
Privilegiando a formação e qualifi cação de alto nível, os obje� vos defi nidos para 
este mestrado incluem-se no âmbito do projeto educa� vo, cien� fi co e cultural das 
Ins� tuições de Ensino Superior envolvidas, associando as dimensões da extensão 
comunitária bem como a cooperação e intercâmbio cultural, cien� fi co e tecnológico, 
com en� dades regionais, nacionais e internacionais, numa perspe� va de valorização 
recíproca que fomente o desenvolvimento do saber e potencie a capacidade de 
intervenção da sociedade.

SAÍDAS PROFISSIONAIS
Exercício liberal da profi ssão ou exercício da profi ssão em ins� tuições públicas e 
privadas: Hospitais Gerais, Hospitais Especializados; Ventros de Saúde; Escolas; Clínicas 
médicas e de Enfermagem; Empresas.

FUNCIONAMENTO
O Mestrado funciona de forma rota� va em cada uma das escolas da associação.

https://www.ipbeja.pt/cursos/Mestrados/ess-m_enfermagem

INFORMAÇÕES

IPBeja - acesso@ipbeja.pt | 284 314 400  

QR Code acesso
ao site do Curso
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SETE ÁREAS DE ESPECIALIZAÇÃO

Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública*

Enfermagem de Reabilitação*

Enfermagem de Saúde Familiar

Enfermagem de Saúde Infan� l e Pediátrica*

Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica*

Enfermagem Médico-Cirúrgica – A Pessoa em Situação Crí� ca*

Enfermagem Médico-Cirúrgica – A Pessoa em Situação Crónica e Palia� va

CALENDÁRIO
O calendário poderá ser consultado no site do IPPortalegre.

CANDIDATURAS ONLINE
Os prazos para submissã o das candidaturas devem ser consultados no site da ESS do 
IPPortalegre em  h� ps://ess.ipportalegre.pt/pt/

* Áreas com parecer favorável da Ordem dos Enfermeiros para atribuição do � tulo de Enfermeiro Especialista


