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Escola Superior de Saúde 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Enfermagem 

 

Unidade Curricular: 9500601 - História de Enfermagem 

Ano 1 Semestre 1 Área CNAEF: 723 ECTS: 2,5 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Ana Maria Barros Pires 

TEMPO DE TRABALHO DO ESTUDANTE EM HORAS 

HORAS 
TOTAIS 

Horas de Contacto 

Horas de 
Trabalho 

Autónomo 

Ensino 
teórico 

(T) 

Ensino 
teórico-
prático 
(TP) 

Ensino 
prático e 

laboratorial 
(PL) 

Trabalho 
de campo 

(TC) 

Seminário 
(S) 

Estágio 
(E) 

Orientação 
tutorial 
(OT) 

Outra 
 (O) 

70 20 8 - - - - 4 - 38 

 
Pré-requisitos (se aplicável): Não se aplica 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Espera-se que o estudante: 

 - explique o impacto dos factores evolutivos, históricos, socioculturais, económicos e científicos no aparecimento da profissão 
de enfermagem; 

 - explique o processo de desenvolvimento da Enfermagem em Portugal; 

 - fundamente o carácter científico da disciplina de Enfermagem; 

 - fundamente o carácter profissional da Enfermagem.  

 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

. INTRODUÇÃO 

o Para que serve a História de Enfermagem? 

• AS RAIZES DA ENFERMAGEM 

o O cuidado humano: das origens à profissionalização 

• A PROFISSIONALIZAÇÃO DO CUIDADO HUMANO 

o De Florence Nigthingale a Hildegard Peplau 

o A teorização em enfermagem 

o O processo português 

• A ENFERMAGEM ACTUAL 

o A clínica, o ensino e a investigação 

o A organização da profissão 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 A compreensão, análise e reflexão em torno das temáticas propostas permitirá ao estudante reconhecer o modo como a 
profissão se desenvolveu ao longo do tempo e quais os seus eixos estruturantes na actualidade. Nesta perspectiva pretende-se 
que o estudante desenvolva, de forma sustentada, a construção de uma identidade profissional 
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MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

As metodologias de ensino-aprendizagem incluem exposição teórica, análise de textos e discussão reflexiva. Deverão centrar-
se no estudante e promover a pesquisa documental de modo a possibilitar a compreensão, reflexão e discussão de questões 
conceptuais. 

 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS* 

Os objectivos definidos para a UC visam o desenvolvimento de competências do estudante sustentado no conhecimento e 
capacidade de análise e reflexão com vista à interiorização dos valores e princípios inerentes à profissão. As sessões teóricas 
permitirão enquadrar os temas em estudo e a análise de textos e artigos possibilitará a reflexão e a sustentação do debate a 
realizar nos espaços de discussão em grupo. A realização dum trabalho escrito explicita os ganhos do estudante ou do grupo no 
que ao conhecimento, análise e argumentação dizem respeito. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

A metodologia de avaliação consta da realização individual ou em pequeno grupo (um a três  estudantes com individualização da 
nota através de discussão do trabalho) duma revisão da literatura incidente numa das etapas chave do desenvolvimento da 
profissão. 
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